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ÁREAS COMERCIAIS
CAPÍTULO 21

Atualmente, a cidade conta com uma rede de serviços comerciais 

diversificados entre pontos comerciais localizados em vizinhança, comércio 

no Centro Urbano, na Aldeota e em outras situações nucleares, em um 

sistema de centralidades que termina por cobrir a maioria dos bairros mais 

importantes da cidade (Mapa 58). Essa rede de crescimento espontâneo 

serve hoje às suas localidades, embora com baixa conectividade para servir 

a uma região urbana, salvo algumas situações caracterizadas por padrões 

de produtos específicos ou por redes de mercados tradicionais. Esse padrão 

de serviço é desempenhado pelos centros comerciais do padrão shopping 

center. Eles se localizaram inicialmente em posições estratégicas quanto à 

vizinhança de maior capacidade de consumo, e hoje já se localizam em 

posições em um terceiro anel de implementação gradativa (Mapa 57). 

Mesmo assim, Fortaleza tem situações urbanas em que o poder de consumo 

ainda é limitado, em que é deficiente a rede comercial local e cujo ajuste se 

dará com a futura criação de uma rede de economias locais devidamente 

conectadas.

As áreas comerciais constituirão uma parte importante das comunidades 

completas da Fortaleza de nosso futuro, oferecendo centros de comércio 

com uma ampla diversidade programática incluindo uso de varejo, serviços, 

negócios, recreação, entretenimento, social, educacional e de governo. 

Com o tempo, muitos desses centros serão reformatados para tornarem-

se usos mistos que incluirão varejo, serviços, escritórios e usos residenciais. 

Como afirmado anteriormente, esses centros tornar-se-ão mais acessíveis 

e adequados ao uso de pedestres, podendo ser alcançados por bicicleta e 

orientados pelo transporte público, menos dominados e dependentes do 

uso do automóvel em seu desenho (Mapa 58).

Essas Áreas Comerciais serão diferentes em tamanho e função, cobrindo 

desde a escala dos centros pequenos e médios orientados pela vizinhança até 
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os grandes centros, que poderão atrair residentes de 

várias vizinhanças ou até da cidade como um todo, 

dependendo da situação em relação à hierarquia dos 

corredores viários e às centralidades importantes. Nas 

vizinhanças situadas em Corredores de Urbanização, 

será dada importância prioritária ao estímulo para 

localizações comerciais em condições proeminentes 

nas situações de esquinas e sistemas típicos de varejo, 

usos institucionais e serviços, de forma misturada nos 

térreos das construções adjacentes aos corredores, 

com destaque para as Áreas de Estação.

As áreas comerciais serão bem conectadas ao 

transporte público, ruas locais, creches e outras 

instituições ou serviços, permitindo opções atrativas 

de caminhar ou usar bicicleta para esses destinos. 

Esses centros serão destinados a desenvolver e criar 

um senso de lugar e identidade, como também 

para estabelecer um hub identificável para comércio 

e para os serviços de vizinhança. Na medida do 

possível, o Plano estimula a formação de térreos 

comerciais com varejo, serviços e instituições na 

escala da vizinhança, como forma de alimentar a rede 

de espaços públicos com residentes em circulação 

pedestre e incrementar a produção de ambientes 

seguros, atraentes e compartilhados, forma básica 

de incentivar a caminhada em escala local.
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USOS INSTITUCIONAIS
CAPÍTULO 22

Nossa visão de lugares institucionais se aplica amplamente às facilidades 

educacionais, às bibliotecas, aos equipamentos de atendimento de saúde, 

aos institutos de pesquisa, e muitos outros equipamentos e áreas que 

servem a propósitos institucionais, sem deixar de incluir vários outros 

usos institucionais e funções relacionadas com saúde que necessitam ser 

localizadas em grande diversidade de lugares por toda a cidade. No caso 

fortalezense, o Plano Mestre colocou em uso todo o conhecido conjunto 

de regras técnicas que ajudam a localizar elementos institucionais dentro 

da rede sistêmica de localizações relacionadas com vizinhanças servidas, 

com base em critérios cruzados de tipo de serviço, quantidade de usuários 

por unidade e raio de alcance por caminhada, bicicleta ou transporte 

motorizado, seja ele público, seja privado.

Para os componentes de educação, a prática fortalezense revela, segundo 

estudos de acompanhamento estatístico realizado pela equipe colaboradora 

de educação municipal, que existem variações de matrículas a cada período 

letivo, que por muito tempo não encontravam justificativa explícita. Mais 

recentemente foi autenticado que isto se deve à mobilidade das moradias 

de famílias que assim mudam de localização por conta do esgotamento de 

frágeis sistemas de oportunidades temporais. Evidentemente, isso ocorre por 

conta da vida incompleta das vizinhanças urbanas, cujos residentes buscam 

sobreviver sem economia local estável, consequentemente sem empregos 

e, assim, mudam de vizinhanças urbanas para aquelas localizações onde 

descobrem algum alento de nova oportunidade, muitas vezes ainda fictícia e 

improvável. Isso termina por produzir uma rede de escolas de uso imprevisto 

e irregular com um alto índice de vacância e de localizações inconsistentes 

com a localização acessível de populações locais.

A esse desafio o Plano Mestre irá responder de forma eficiente, uma 

vez que a pretensa distribuição espacial de futuras vizinhanças toma por 

base a fundação de meios que venham a produzir condições estáveis às 

comunidades. Isso também resultará, como está demonstrado nos mapas 

específicos de educação, na calibragem entre a futura forma urbana 

proposta e o aproveitamento das edificações de ensino já existentes e, 
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uma vez que no futuro não restarão vizinhanças 

nômades, as escolas serão úteis permanentemente, 

ficando demonstrada mais uma das vantagens do 

planejamento urbano antecipado, integrado e 

sustentável: o incremento de benefícios combinado 

com a redução de prejuízos.

Nossas instituições de saúde, educação e pesquisa 

desempenham um papel enorme na forma da 

comunidade e da economia. Elas oferecem serviços 

que os fortalezenses atribuem valor profundo e 

podem atrair talentos para nossa cidade, além de 

contribuir significativamente para a prosperidade de 

nossa economia. São funções que poderiam expandir 

sua influência com valores sociais para Fortaleza, 

ajudando àqueles que mais precisam e, assim, incluí-

los no plano da prosperidade. O desafio relacionado 

à educação e saúde em nossa Fortaleza está a exigir 

harmonização de iniciativas relacionadas com as 

vidas das vizinhanças urbanas e a acessibilidade, as 

quais este Plano advoga como recursos decisivos na 

redução da desigualdade.

Em 2040, nossas instituições deverão ter grandiosa 

contribuição com o conhecimento, a descoberta, 

a inovação e os serviços que venham a beneficiar 

os fortalezenses de forma justa e espacialmente 

distribuída. Nossos centros institucionais serão bem 

conectados com o Centro Urbano e com as demais 

vizinhanças da cidade, fazendo mais acessível e 

integrado o tecido de nossas comunidades. Nossa 

Fortaleza será capaz de proporcionar serviços 

dentro das comunidades, bem como nos centros de 

comércio. Serviços como imagens, clínicas acessíveis, 

centros de atendimento à família, centros de bem-

estar, serão distribuídos por critérios de cobertura 

espacial acessível a cada Vizinhança Urbana, a cada 

Subcentro Urbano, a cada Zona Secundária e a 

cada Região Urbana, conforme seu raio de alcance 

espacial relacionado com quantidades de clientela, o 

que pode ser conferido nos mapas constantes deste 

relatório de proposições.

Para a elaboração dos mapas de distribuição 

localizacional de equipamentos institucionais, o 

Plano Mestre Urbanístico e de Mobilidade tomou 

por base as relações entre variáveis em quantidade 

de população a servir, distância de acesso e tipo 

de serviço, quando se trata dos atendimentos à 

educação e à saúde ao público para a futura cidade 

de Fortaleza. Além disso, o Plano juntou essas 

referências com aquelas historicamente praticadas 

na experiência local, considerando estudos, 

estatísticas de monitoramento e relatórios realizados 

por grupos de especialistas locais. Foram admitidos 

os dados de estruturas existentes como base a ser 

complementada para atualizar o nível de serviço, 

principalmente quando foram consideradas as 

carências de zonas de assentamentos precários e de 

baixa renda.

22.1 REDE HIERÁRQUICA DE LUGARES DE 
ATENDIMENTO À SAÚDE

Na área da saúde, o  Plano  visa criar os 

complementos estruturais necessários para oferecer 

atenção e cuidados de promoção, proteção e 

recuperação da saúde e qualidade de vida da 

população, em um sistema de saúde público, 

gratuito, efetivo, eficaz e humanizado, em 

consonância com os direitos fundamentais da pessoa 

humana. A organização do Sistema Municipal de 

Saúde deve assegurar o cumprimento dos princípios 

do Sistema Único de Saúde (SUS): Universalidade de 

Acesso, Equidade Social, Igualdade no Cuidado e 

Integralidade da Atenção, com efetiva participação 

e controle social na definição de prioridades e 

destinação de recursos.

O desenho da rede de saúde deste Plano considera 

a transição demográfica, de redução da fecundidade 

e fertilidade e envelhecimento populacional 

progressivo e a acumulação epidemiológica, de 
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predomínio das doenças crônicas não transmissíveis, 

mais a constância de elevadas taxas de morte por 

causas externas, homicídios, acidentes e suicídios e 

a persistência de doenças infecciosas e parasitárias. 

Deve, portanto, articular ações de assistência, 

promoção de saúde com ações intersetoriais que 

possam intervir, conjuntamente, nos determinantes 

sociais do processo saúde-doença.

O escopo da proposta do Plano de Saúde, 

originário do grupo de especialistas do Plano 2040, 

está distribuído em linhas de ação estratégicas, 

relacionadas com o ciclo de vida, a formação 

profissional adequada, a organização de serviços 

em redes de atenção e a convivência saudável em 

sociedade. Para que isto aconteça, o Plano de Saúde 

no âmbito do Fortaleza 2040 será estruturado em 

uma rede solidária de atenção, inclusive intersetorial, 

com sistema de avaliação e controle, na transparência 

quanto à aplicação de recursos, na gestão e 

governança democrática da ação governamental e 

no controle e participação ativa da comunidade.

A distribuição espacial dos futuros componentes 

da rede física de atendimento à saúde, proposta 

pelo Plano Mestre, toma por base a coordenação 

de padrões urbanísticos que relacionam carga de 

usuários com distâncias de acesso, para cada padrão 

de serviços, agregados em integração com os 

elementos da prática local. Assim, foram ajustados os 

dois critérios e, em seguida, devidamente mapeados 

os componentes do sistema existentes e de sua 

rede incremental, com vistas à complementação 

necessária e ao futuro demográfico diagnosticado. 

Dessa maneira, formou-se a rede definitiva de 

equipamentos de saúde.

Vale ressaltar que a área de saúde mereceu 

também a atenção do Plano Mestre quanto à 

previsão de espaço urbanizado para implementar, na 

forma futura da cidade, um componente típico dos 

usuais Centros de Pesquisas Tecnológicas Médicas, 

categorizados dentro do modelo de Urbanização 

com Base no Conhecimento. Para tanto, há previsão 

de instalação de extensões estruturais no bairro 

em torno da Lagoa de Porangabuçu, onde serão 

envolvidos todos os grupos comunitários locais, o 

poder público e o setor privado, no sentido de criar 

o ambiente típico do meio urbano para trabalhar e 

viver, em que o entendimento urbano de atividade 

industrial não terá incompatibilidade com as 

vizinhanças habitacionais e, muito pelo contrário, 

formarão com elas a unidade do futuro da vida 

urbana (Mapas 59 a 65).
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USOS INDUSTRIAIS
CAPÍTULO 23

Nosso Plano Mestre Urbanístico e de Mobilidade – Fortaleza 2040 

misturou uma gama de oportunidades espaciais para a localização de 

empregos em situações acessíveis a partir de nossos futuros Corredores de 

Urbanização Orientada pelo Transporte Público. Entre eles, destacam-se o 

Centro Urbano, nossos principais centros institucionais, tais como hospitais, 

universidades, colégios e nossos lugares de agricultura urbana. No que 

tange a atividades industriais, o histórico de Fortaleza acumula a memória 

de implementação das primeiras indústrias em seu território a partir da 

fabricação de tecidos.

Muitas dessas indústrias foram implantadas no espaço correspondente 

ao Centro Urbano, onde normalmente se associavam a planos de vilas 

populares para residências dos operários. Em seguida, implantaram-

se indústrias de artigos de apoio à vida doméstica urbana, como sabão, 

óleos e outros tipos. Em uma segunda etapa, a indústria que transformava 

oleaginosas e pesca se instalou no desenvolvimento da Avenida Francisco 

Sá e parte da indústria de tecido em uma fábrica na Avenida Filomeno 

Gomes. Uma terceira etapa corresponde à época da Sudene, com sua 

expressão maior de implementação industrial na cidade de Maracanaú. A 

rigor, podemos afirmar que a indústria fortalezense nunca atingiu um grau 

de grande importância como atividade urbana, embora ainda possamos 

identificar os vestígios dessa etapa de atividade no âmbito da cidade.

Por meio de nossas futuras Zonas Industriais, é possível visualizar outra 

importante coleção de oportunidades para manufaturas, processamentos, 

logística, montagem, construção, pesquisa, e de um grande número de outras 

atividades industriais que irão ajudar na preparação do caminho para nossa 

prosperidade nos próximos 24 anos. A proposição principal das localizações 

industriais se orienta a partir das áreas de maior importância logística para a 

cidade e a Região Metropolitana, ao mesmo tempo contemplando as zonas 

mais carentes de economia local e emprego situadas a oeste, e em parte 

da fronteira urbana ao sul da cidade (Mapa 66). Aí é onde se localizam as 

comunidades que mais demandam empregos em acessibilidade local e, no 

caso das indústrias que se apoiam nas facilidades do tráfego de cargas, 
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a partir do Anel Viário, com destino ao futuro 

Aeroporto Metropolitano, às demais localizações 

regionais, nacionais e à região portuária industrial 

do Pecém.

De um modo geral, os padrões internacionais de 

classificação das estruturas industriais consideram 

as categorias de indústrias pesadas e indústrias 

leves. Entre as indústrias pesadas, muitas seriam 

adequadas a localizações na fronteira sul da cidade, 

como já foi descrito e pode ser visto no mapa 

propositivo a esse respeito. Para as indústrias leves, 

hoje caracterizadas principalmente pelos parques 

tecnológicos e indústrias de tecnologia e informação, 

as expectativas se colocam em instalações de convívio 

compatível com vizinhanças e resultados ambientais 

harmonizáveis com boa qualidade de vida. Grande 

parte da base industrial que se apresenta como 

tendência neste século é reconhecida como fruto de 

situações globalizadas. Segundo Moretti (2012), “a 

globalização e o progresso industrial transformaram 

muitos bens físicos em mercadoria barata, mas 

incrementaram retornos econômicos ao capital 

humano e à inovação. Pela primeira vez na história, 

o fator que passa a ser escasso não é o capital físico, 

e sim a criatividade”.

A partir dessa realidade, que a cada dia se evidencia, 

Fortaleza poderá se antecipar para criar as condições 

objetivas de fundar as raízes dessa mudança, com 

vistas à inclusão futura de componentes de sua 

população infantil atual. A inovação jamais será a 

responsável pela maior quantidade de empregos, 

mas tem um efeito desproporcional na economia 

de países como os Estados Unidos. Essa inevitável 

tendência obriga a elaboração dos projetos 

urbanísticos de antecipação e atualidade, a cuidar 

de maneiras de apoiar os cenários adequados ao 

novo tipo de emprego de nossa era.

Assim, o Plano Mestre, em acordo com políticas 

já iniciadas por meio da municipalidade, aponta 

situações de localização futura de atividades 

de pesquisa, inovação e indústria criativa em 

circunstâncias espaciais diversificadas (Mapa 68). 

Dessa forma, foi desenhada a vizinhança central Novo 

Pajeú, onde as satisfações típicas desses negócios e 

de seus trabalhadores terciários se combinarão com 

a proximidade física de um componente da natureza 

restaurada e dos componentes revitalizados da 

herança cultural edificada da cidade de Fortaleza. 

Ao mesmo tempo, o projeto contempla o bairro da 

Praia do Futuro em seu próximo desenvolvimento 

urbano previsto, como uma localização compatível 

para realizar a ideia municipal de manter ali as 

comunidades históricas, apoiando uma mistura de 

parte de usos existentes de forma combinada com a 

remoção de usos incompatíveis com os valores físico e 

histórico da paisagem, com vistas à sustentabilidade.

Assim seria promovida a mistura potencialmente 

vitoriosa dos seguintes componentes de economia 

e de urbanização: operações de farinha de trigo 

no Porto, caracterizada como carga não perigosa; 

atividades turísticas vinculadas ao Porto; realce da 

iconicidade histórica do Farol do Mucuripe a atrair 

visitantes turísticos e oportunizar negócios comerciais 

e de gastronomia; criação de oportunidades para a 

comunidade histórica; esportes diversificados em 

termos de prática e formação; implantação de um 

parque tecnológico com base ambiental e urbanística 

legível por seus aspectos de sustentabilidade; base de 

hotelaria em natureza quieta em proximidades da foz 

do Rio Cocó; passeios de barco conectando a cidade 

à foz do Rio Cocó; e, ao fim, a promoção altamente 

simbólica da troca de matérias de produção do 

desenvolvimento, onde se retira o petróleo e seus 

derivados e se coloca a indústria de inovação com 

todas as suas ramificações e sua limpeza.
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PREVENÇÃO DO CRIME POR PROJETO 
AMBIENTAL  (CPTED / PCPA)

CAPÍTULO 24

As cidades, de um modo geral, a partir de seu processo de crescimento, 

e considerando a maioria dos casos, desorganizaram suas bases de vida 

em vizinhanças, trazendo com isso uma nova situação ambiental para os 

problemas de agressividade urbana, especialmente em relação ao crime e 

ao medo do crime. A crescente ocorrência de ações criminosas no âmbito 

urbano inspirou o criminologista C. Ray Jeffrey a formular, ainda de 

forma tímida, ideias sobre o controle do crime por meio da espacialidade 

na década de 1970. Elas foram resumidas em uma técnica de realização 

de Defensive Space. A partir daí, as técnicas de Prevenção do Crime por 

Projeto Ambiental (PCPA), tradução das indicações da sigla original Crime 

Prevention Through Environmental Design (CEPTED), solidificaram-se com 

a fusão de um conjunto de formulações ocorridas a partir do início dessa 

mesma década. 

Observações e proposições de Jeffrey e da economista Jane Jacobs (1992) 

foram inicialmente desenvolvidas pelo arquiteto e urbanista Oscar Newman 

(2009), propondo medidas espaciais urbanísticas que fossem capazes de 

influenciar as decisões que precedem o ato criminoso no espaço público 

e no ambiente de vizinhanças. Evidentemente que isso não trata de uma 

espécie de urbanismo policial, e sim de técnicas de arranjos ambientais 

propícios a uma vida de paz e compartilhamento, antes da ocorrência da 

agressividade dilatada. A combinação desse propósito com a vigilância 

natural de residentes se traduz em espaços que venham a apoiar a interação 

social positiva, as limitações de possíveis rotas de fuga, o controle e a oferta 

de acessos por parte da comunidade e o controle comunitário do espaço 

público, na medida justa e sem prejuízo da interação social por parte da 

comunidade. 

As técnicas mencionadas consolidam um sistema de abordagem espacial 

urbana para deter o comportamento criminal por meio do projeto ambiental 

abrangente de forma antecipada (Figura 41). As estratégias se relacionam 

com a habilidade de influir, por meio do balanceamento socioespacial, nas 

decisões dos agressores que precedem as ações criminosas e que afetam 

os ambientes social, construído e administrativo. Dessa maneira, o Plano 
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utiliza essas estratégias nos desenhos dos futuros 

usos do solo e se antecipa à parte das consequências 

dessas ocorrências na rede de espaços públicos, 

como também nos futuros padrões de vizinhança e 

comunidades. Isso inclui o conhecimento das formas 

históricas locais de habitar, apoiando a evolução 

de protótipos socialmente aceitáveis para formar 

quadras residenciais e áreas de compartilhamento, 

sempre levando em conta o princípio de que a 

primeira providência no combate à ação urbana 

criminosa é a materialização da vigilância da 

comunidade.

Tecnicamente, essa ação é denominada Vigilância 

Natural Comunitária, algo já existente na prática 

urbanística milenar, poucas vezes observado em 

nossa era, em que o desenho urbano favorece o 

controle ambiental a partir do “olho da rua”. Essa 

prática foi renovada para o caso das metrópoles 

a partir de observações oportunas da jornalista 

especializada em economia urbana Jane Jacobs 

(1992), por ocasião de sua experiência de vida no 

bairro do Village nova-iorquino.

Complementarmente às técnicas de 

intensificação do uso da rede de espaços públicos, 

que têm oferecido resultados importantes no 

âmbito do espaço público, o Plano Mestre apoia 

a regulamentação que venha a produzir estímulos 

à adoção de “fachadas ativas”. Esse padrão de 

adjacência urbana, sem perda de seu papel principal 

de “diafragma” entre comunidade e privacidade, 

acumula propriedades universais e permanentes 

que correspondem àquelas em que as visibilidades 

e os acessos entre privacidade e comunidade, entre 

Figura 41 – Vigilância comunitária natural

Fonte: Plano Fortaleza 2040.
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interior e exterior, predominam com excelência de 

efeitos de proteção, se comparadas com paredes 

“cegas” e seus impactos de depressão urbana.

Esses critérios também incluem controle de 

altura das edificações, uma vez que do excesso de 

altura para habitações, comprovadamente decorre 

o incremento de indiferença de residentes locais 

quanto aos acontecimentos no espaço público 

adjacente, ao nível do chão. É reconhecível pelas 

técnicas do urbanismo contemporâneo que quanto 

mais altura, “muros cegos”, viadutos, muralhas 

ferroviárias, e outros tipos de bloqueadores urbanos, 

mais exclusão, inacessibilidade, queda de valores 

imobiliários, vazio social e agressividade urbana.
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COLETA E RECUPERAÇÃO DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS

CAPÍTULO 25

A abordagem técnica urbanística predominante na condução do Plano 

Mestre estruturou-se em uma base compartilhada, cruzando as seguintes 

camadas principais: constante integridade com o prognóstico que 

aponta o estoque habitacional para atender àqueles que virão até 2040; 

enfrentamento dos desafios ambientais, de forma a converter impactos 

em oportunidades e desenhar os limites adequados de urbanização e as 

melhores interfaces entre a cidade e a natureza; tentativa de obter o melhor 

possível na forma coordenada entre os prováveis lugares e suas prováveis 

futuras atividades; estímulo ao reaproveitamento de estruturas em desuso 

e à promoção de usos mais compartilhados onde for possível; considerar 

que as estruturas e intervenções urbanas necessárias para o atingimento 

das metas propostas demandam coordenação e continuidade para produzir 

as economias, melhorias ambientais e melhorias sociais demonstráveis no 

projeto; traduzir o conjunto de efeitos e exigências de produtividade urbana 

na estruturação deuma rede sistematizada de vias e modos de transportes 

para as obrigatórias movimentações de pessoas e bens, relacionando 

tudo isso com as demandas por energia elétrica e a antecipação quanto 

aos modos de obtê-la, integrados ao projeto urbano; e dominar meios 

para antecipar-se aos potenciais desafios sobre a segurança hídrica, como 

também se antecipar aos efeitos da chegada e saída da água na cidade, 

sem desprezar o papel da natureza e o risco do excesso de pavimentações.

Demonstrou-se, ainda no decorrer do Plano, que podemos olhar para 

as metrópoles como Fortaleza, como um meio sob fortes consequências 

espaciais da cultura do desperdício e de excessos na mistura de consumo 

com desigualdade. A cidade já começa a compreender também que 

subestimamos por muito tempo a crescente entrada de insumos e materiais 

na vida urbana e ignoramos bastante a saída da produção de resíduos 

correspondentes. A conveniência em se antecipar ao excesso de resíduos é 

providencial, além de não ser desprezível por suas oportunidades econômicas. 

Uma vez que os prognósticos mundiais apontam para uma tendência de 

radicalização do consumo em bases inéditas, até que o ciclo venha a se 

completar e as mudanças a esse respeito venham a acontecer, precisamos 
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aperfeiçoar os métodos de gestão e recuperação 

de resíduos. Esse tema até hoje foi conduzido com 

grande desinformação local sobre a importância em 

oportunidades de negócios apoiados na recuperação 

de resíduos. Grande parte dos fortalezenses já tem 

conhecimento de que a base natural possui limites 

de assimilação de resíduos, e por essa razão temos 

que planejar para estabelecer formas adequadas de 

ajudar a promover o ciclo indispensável.

A melhoria e sistematização espacial de todos 

os componentes das formas urbanas dedicadas a 

coleta, recuperação e demais operações relacionadas 

com resíduos produzidos na cidade poderão 

permitir, quando adequado, a evolução do uso de 

aterros sanitários para o uso de centros de gestão 

de resíduos sólidos. Espacialização ambientalmente 

responsável, eficiência nas rotas de transporte de 

resíduos, operações práticas e sustentáveis, uso do 

solo compatível e impactos mínimos no ambiente 

ou nas propriedades em proximidade guiarão a 

futura urbanização de Fortaleza quanto à gestão dos 

resíduos sólidos (Mapa 69). Assim, precisamos avaliar 

e concordar que aterros sanitários são importantes 

para as cidades em seu processo de desenvolvimento 

e crescimento futuros, proporcionam um necessário 

benefício público, mas não serão para sempre 

destinados a ter sempre maximizada a sua utilidade, 

mesmo minimizando seus impactos negativos. 

Depositar materiais recicláveis no solo ou no 

incinerador também significa que nós estamos 

jogando fora recursos de grande valor. Essa conclusão 

é compartilhada por um considerável número de 

cidades do mundo.

Um componente desse sistema que demandou 

visão urbanística coordenada foi a localização de 

parques ecoindustriais. Eles foram considerados 

emergentes como áreas primárias para implementar 

a ecologia industrial. Similares aos padrões dos 

parques industriais, os parques ecoindustriais são 

planejados para instalarem negócios e indústrias 

situados dentro de uma localidade, de maneira 

a compartilharem infraestruturas como meio de 

destacar a produção e minimização de custos. 

Negócios e indústrias localizadas em um parque 

ecoindustrial podem usar materiais disponibilizados 

pela reciclagem de resíduos dentro de uma cadeia 

de produção típica. A transformação desse padrão 

de operação – integrando componentes de coleta, 

rota de deslocamento de resíduos e diversificados 

destinos de recuperação, e, ao fim, o seu papel na 

futura estruturação urbana – está definida de forma 

conveniente com os objetivos do Plano Mestre.
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SITUAÇÕES URBANAS ESPECIAIS
CAPÍTULO 26

As Situações Urbanas Especiais são problemas setoriais urbanos típicos 

e específicos de cada cidade. O título pretende classificar projetos de difícil 

regularização e harmonia entre os setores da gestão municipal e os cidadãos 

proprietários das estruturas envolvidas e de cujo arranjo físico decorrem 

impasses atuais no espaço público e em suas adjacências. Um dos casos mais 

típicos e que normalmente são sensibilizantes para a maioria dos usuários 

urbanos é o edifício que se interpôs à continuidade de uma via ou avenida 

importante, ou mesmo os popularizados exemplos fortalezenses que citam 

ocupações de praças com edificações privadas. 

Muitas vezes, as cidades consolidam soluções de construção urbana 

precárias em uma determinada época de imprevisão. Isso é uma forma 

de gerar, em tempos seguidos, gigantescos impactos que poderão vir a 

ocasionar prejuízos sociais comprováveis e que caracterizam as Situações 

Especiais. Nesses casos, a cidade deve buscar meios compartilhados entre 

agentes públicos, privados e representantes dos diversificados e autênticos 

interesses da comunidade para corrigir erros e obter a melhoria por meio 

de operações legítimas e justificáveis, e que invariavelmente envolvem 

interesses públicos e privados. Como indicação em planos urbanos, essas 

situações especiais podem se tornar objeto de prováveis negociações entre 

a gestão e os cidadãos proprietários, de maneira a obter a melhor solução 

de intervenção para o problema, em uma forma de decisão compartilhada 

com a comunidade.

Estas soluções urbanísticas, de características muitas vezes únicas e 

especiais, podem ser avaliadas a partir dos benefícios cruzados na economia, 

no ambiente resultante da operação e com distribuição justa desses 

benefícios, previamente demonstrados em projeto, no âmbito da sociedade. 

Assim, essa espécie de acordo público pode ser aplicada em oportunidades 

tais como alteração específica de um padrão de altura, recuo, demais taxas 

físicas ou densidade limite para um tipo de uso do solo, onde a altura ou 

densidade solicitada pode não ser apropriada a resolver outra escala de 

problemas urbanos de maior magnitude e que afeta toda a sociedade em 

seu conforto.
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As Situações Especiais estão classificadas neste 

Plano Mestre como uma categoria de cenário para 

operação ou intervenção urbana situada em visão 

estratégica: evitar a provocação de cadeias de 

prejuízos decorrentes ou desperdiçar oportunidades 

que podem promover distribuição sustentável. 

Entretanto, um tipo de bônus com vistas a balancear 

situações existentes somente deve ser aplicado onde 

ficar demonstrada a intensidade de resultados e 

uma forma proposta de urbanização que represente 

excelência de qualidade do planejamento e 

adequação ao contexto de situação. As decisões 

provenientes desse padrão deverão ser tomadas de 

forma transparente, em que a sociedade possa ser 

devidamente informada dos benefícios sociais daí 

decorrentes.

Entre as principais Situações Especiais que se 

apresentaram na cidade de Fortaleza como potenciais 

objetos de harmonização física para produzir 

melhorias urbanas de resultados significativos para 

a sociedade, para a economia e para o ambiente, 

destacam-se as seguintes:

• Rua de potencialidade conectora interrompida 

na igreja de São Vicente de Paula: sequência 

formadora do trajeto com alguns pontos de 

conexão adaptáveis – Henriqueta Galeno, 

Expedito Borges, João Brígido/ Domingos Olímpio;

• A baixa conectividade urbana das comunidades 

Moura Brasil, Campo do América e Comunidade 

das Quadras;

• Parque Riacho Maceió, avenida Abolição e a sua 

baixa renovação urbana;

• Centro de Eventos vs. Praia de Iracema vs. 

confecções populares: ajuste urbanístico de 

localização, escolhendo entre aproveitar zonas 

de conveniências para usos proeminentes ou 

sucumbir em zonas de impactos;

•  Potencial reuso urbano da sede atual do Quartel 

da Marinha, do Forte e do 23º Batalhão de 

Caçadores;

• Os morros Santa Terezinha e Castelo Encantado 

e suas potencialidades comunitárias a partir da 

conectividade aberta do projeto Mucuripe/ Praia 

do Futuro.
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
CAPÍTULO 27

No âmbito do Plano Mestre foram inseridas as questões relacionadas 

com a Eficiência Energética, onde se inclui com grande importância um 

Diagnóstico Energético da Região Metropolitana de Fortaleza, relatado a 

partir dos seguintes conteúdos:

• Energia e o Setor Energético

• Diagnóstico Sumarizado

• Panorama Energético em Contexto nacional

• Região Metropolitana de Fortaleza

• O Setor Elétrico e a RMF

• Petróleo, Gás Natural e a RMF

• O Biocombustível e a RMF

• O Carvão Mineral e a RMF

• Consolidação da Cadeia Energética da RMF

• Emissões Gasosas

• Reservas e Potencialidades Energéticas

O CEARÁ E A RMF NÃO DESEMPENHAM PROTAGONISMO NA 

PRODUÇÃO DE FONTES ENERGÉTICAS

• 0,4% da produção brasileira de petróleo e 0,004% do gás natural 

nacional (percentuais decrescentes);

• 1 unidade de processamento de petróleo (Lubnor), que produziu 0,2% 

da produção de derivados energéticos (óleo combustível);

• Não possui potencial hidroelétrico relevante. Na RMF, 21% de sua 

capacidade de geração elétrica é eólica, ou 500 MW. Espera-se 480 

MW adicionais, em fase de construção. 79% restantes são de térmicas, 

atualmente todas despachadas. A RMF gerou 7,7 TWh em 2013 (94,5% 

termelétricas), 1,3% da geração nacional, crescimento de 300% em 

relação a 2012. Fortaleza detém 0,7% da capacidade instalada de 

geração da RMF;

• 0,03% da produção nacional de etanol (área de plantio de cana em 

recuperação); 1 unidade de produção de biodiesel, posicionada fora 
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do corredor de suprimento de matéria prima 

(Quixadá), que produziu 2,8% do biodiesel 

nacional.

• Produção marginal de biomassa para fins 

energéticos ou carvão vegetal

FORTALEZA SE POSICIONA COMO UM 

IMPORTANTE CONSUMIDOR DE ENERGIA

• Consumo elétrico cresceu a 4,5% a.a. nos últimos 

5 anos, atingindo 3,6 TWh em 2012;

• Principal demanda por derivados é gasolina: 

497 mil m3 em 2012, crescendo a 13,5% a.a. 

desde 2008. Em seguida, óleo diesel: 320 mil 

m3, +4,7% a.a. desde 2008; e QAV: 196 mil m3, 

+8,9% a.a. desde 2008;

• As vendas de etanol hidratado apresentaram 

queda à taxa de 16,8% a.a. de 2008 a 2012 (baixa 

competitividade econômica com a gasolina);

• Maior consumidor de GN em Fortaleza é a 

LUBNOR, 378 milhões de m3 em 2012. Além 

disso, 73 milhões de m3 foram distribuídos pela 

CEGAS em Fortaleza, a maior parte (67%) para 

uso como combustível veicular. O consumo de 

gás natural para fins residenciais e comerciais 

vem apresentando fortíssimo crescimento, da 

ordem de 24% a.a. entre 2008 e 2012; 

• Aumento sistemático dos preços da energia em 

todo território nacional nos últimos anos.

RESERVAS E POTENCIALIDADES DA RMF

• As reservas de petróleo e gás natural cearenses 

são pouco relevantes se comparadas ao consumo. 

As reservas provada sem 2013 caíram 7,6% sobre 

2012;

• O Governo do Estado do Ceará estima que seu 

potencial de geração de energia eólica é de 200 

GW, o suficiente a mais que o consumo elétrico 

de todo o país em 2014. O estado foi pioneiro 

e esteve na vanguarda. No entanto, no final de 

2014 perdeu a dianteira para o Rio Grande do 

Norte. Infraestrutura deficitária para a conexão 

de novas centrais geradoras, atrasos excessivos 

nas outorgas de licenças ambientais, riscos dos 

projetos com variação cambial desfavorável e 

ajustes fiscais do governo federal são barreiras 

aos investimentos que devem ser superados;

• O aproveitamento de apenas 0,1% da área da 

RMF para a geração de energia elétrica a partir 

do Sol é o suficiente para gerar o dobro da 

quantidade de energia consumida pela região em 

2013;

• A energia maremotriz poderá ser em breve mais 

uma opção de fonte energética de forte potencial 

na RMF; 

• Os resíduos sólidos urbanos são uma fontes de 

energia negligenciada, podendo atender parcela 

maior que 20% da demanda de energia elétrica 

da RMF.

VISÃO DE FUTURO DO SETOR ENERGÉTICO 

PARA FORTALEZA

FORTALEZA poderá se transformar na Capital-

modelo do Brasil em 2040 na eficiência energética, 

na qualidade do ar que aqui se respira e na baixa 

pegada de carbono, ofertando parcela relevante 

de sua demanda energética ao posicionar-se como 

referência nacional na microgeração distribuída 

e no aproveitamento energético de resíduos do 

município.

CONSTRUÇÃO DOS CENÁRIOS ENERGÉTICOS

Pensar cenários energéticos futuros é em última 
instância um trabalho de estimação de projeção de 
demanda para os próximos anos.

Em qualquer dos cenários, o setor energético 
nacional seguirá com forte influência sobre o setor 
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local.

INCERTEZAS CRÍTICAS PARA PROJEÇÃO DE 
CENÁRIOS ENERGÉTICOS FUTUROS

• Pensar cenários energéticos futuros é em última 

instância um trabalho de estimação de projeção 

de demanda para os próximos anos;

• Em qualquer dos cenários, o setor energético 

nacional seguirá com forte influência sobre o 

setor local;

• Atendimento a uma população crescente de 

maior renda per capita;

• Evolução do perfil das edificações;

• A competitividade relativa dos energéticos; 

• Novos empreendimentos “fora-de-série”.

CENÁRIOS ENERGÉTICOS 1

• Ganhos esperados quanto à mitigação do 

Aquecimento Global;

• Preço do petróleo estabilizado pelo acúmulo de 

reservas provadas de petróleo e gás natural e 

investimentos no parque de refino de maneira a 

equilibrar a oferta-demanda por derivados;

• Maior inserção da energia solar e eólica, abrindo 

caminho já pavimentado para geração de 

eletricidade por fontes não convencionais;

• Fluxo migratório do interior para a capital e 

maior atração por visitantes devido à melhoria 

generalizada da qualidade de vida de Fortaleza;

• Educação ambiental fortemente inserida. Nível de 

conscientização aumentado. Hábitos de consumo 

cada vez mais conscientes;

• Maior poder de investimento da sociedade, 

setor privado e governo, todos alinhados no 

fomento de ações de conservação de energia e 

desenvolvimento sustentável; 

• Padrões de transporte, mobilidade, emissões, 

eficiência energética em linha com as melhores 

práticas e recomendações internacionais 

assegurados.

CENÁRIOS ENERGÉTICOS 2

• Carência de articulações globais e ações 

isoladas ineficazes com respeito à mitigação do 

aquecimento global;

• Preço do petróleo descontrolado apesar do 

menor crescimento econômico mundial, nacional 

e regional;

• Baixo nível de conscientização sobre o 

desenvolvimento sustentável. Produtos e serviços 

sustentáveis atendendo apenas nichos de 

mercado;

• Baixa capacidade de investimento do setor 

privado e baixa capacidade de incentivos fiscais e 

financeiros governamentais;

• Lenta inserção da microgeração distribuída e de 

medidas de eficiência energética e geração de 

energias limpas;

• Baixa oferta de modais de transporte coletivo de 

qualidade, confortável, mais eficiente e acessível. 

Fraca penetração de soluções sustentáveis e 

energeticamente mais eficientes; 

• Poluição do ar da cidade crescente. Carência de 

políticas e padrões de transporte, mobilidade, 

emissões e eficiência energética.

QUATRO METODOLOGIAS PARA PROJEÇÃO DE 
DEMANDA ENERGÉTICA

1. Intensidade Energética da economia (M1)

2. Consumo per Capita de energia (M2)

3. Estrutura Setorial no consumo energético 

(M3)

4. Participação das Fontes Energéticas (M4)

• Uma revisão bibliográfica foi realizada para 
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fundamentar uma análise qualitativa das 

projeções de consumo energético segundo estes 

4 critérios;

• Ao final as 4 projeções de cada cenário foram 

calibradas para que produzissem o mesmo 

resultado aproximado, tanto para as projeções de 

demanda energética global (em tep) como para a 

demanda elétrica, sem prejuízo às conclusões da 

análise qualitativa.

PREMISSAS

CENÁRIO 1:

• Para a decênio 2014-2024, utilizou-se a estimativa 

de PIB brasileiro do Plano Decenal de Expansão 

Energética, publicado anualmente pela EPE;

• Para o PIB de Fortaleza neste período, considerou-

se 1p.p. a mais que a extrapolação da tendência 

de participação do PIB do município frente ao 

PIB nacional de 2003 a 2013 (dados do IBGE), 

extrapolado para o período (2014 a 2024);

• Estimou-se o mesmo crescimento médio anual 

da economia fortalezense para os anos de 2025 

a 2030, que o do decênio 2014-2024 calculado 

pela análise do Plano Decenal de Expansão 

Energética da EPE;

• Para o último decênio (2031-2040), considerou-

se um arrefecimento no crescimento econômico 

médio anual;

CENÁRIO 2:

• Para o decênio 2014-2024, utilizou-se a mesma 

metodologia do Cenário 1, mas em vez de 

premiar com 1 p.p. o crescimento anual do PIB 

de Fortaleza, neste cenário, castigou-se com 3 p.p;

• Para o restante do período (2025 a 2040), 

considerou-se o mesmo crescimento médio anual 

produzido.

O  Relatório  inclui também em seu desenvolvimento 

a Projeção de Demanda Energética de Fortaleza por 

Fonte Energética e Projeção de Demanda Energética 

por Setor

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A Intensidade Energética Global diminui 1,2% 

a.a. entre 1980 e 2000 e 0,5% a.a. entre 2000 e 

2010. Os EUA foi quem mais reduziu. Japão e EU são 

as regiões de menor IEG.

O processo de eficientização energética 

ocorre naturalmente pelo próprio processo de 

sobrevivência das empresas em um mercado cada 

vez mais competitivo e dos hábitos conscientes de 

uma população com acesso crescente à educação 

e informação. Porém, Os governos tem tido papel 

fundamental no fomento as de ações incentivadas:

• Substituição da estrutura modal de transporte de 

carga e massa por aqueles menos intensivos em 

energia;

• Renovação de frotas por tecnologias mais 

modernas e eficientes;

• Conscientização e treinamento da população;

• Etiquetagem de equipamentos, classificando-os 

por ordem de eficiência energética;

• Linhas de financiamento com melhores condições 

para empreendimentos com processos produtivos 

energeticamente mais eficientes;

• Ampliação e incentivo à rede de transporte 

público;

• Promoção e incentivo à aquisição de veículos 

elétricos e ao desenvolvimento da infraestrutura 

requerida;

• Determinação de limites de emissão relativa de 

CO2 para veículos e indústrias;

• Regulamentação para obrigação de uso de 
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instrumentos e sensores de medição de consumo 

energético e emissões em veículos e indústrias;

• Incentivo à produção e uso de biocombustíveis;

• Promoção à reciclagem de resíduos urbanos;

• Requisitos obrigatórios ou diretrizes voluntárias 

para desempenho energético de edificações;

• Incentivo à implantação de programas de 

gerenciamento de energia na indústria e nos 

serviços.

• No Brasil, diversas ações e políticas vêm sendo 

implementadas há mais de 20 anos. 

• Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE, 

INMETRO);

• Programa Nacional de Conservação de Energia 

Elétrica (PROCEL, ELETROBRÁS);

• Programa Nacional de Racionalização do Uso dos 

Derivados do Petróleo e do Gás Natural (CONPET, 

PETROBRÁS);

• Programa de apoio a Projetos de Eficiência 

Energética (PROESCO, BNDES)

• CGIEE - Comitê Gestor de Indicadores de Eficiência 

Energética, para implementar o disposto na Lei 

de Eficiência Energética nº 10.295/2.001;

• PNLT – Plano Nacional de Logística em Transportes

• PNMC – Plano Nacional de Mudanças Climáticas

• PROCONVE - Programa de controle de poluição 

do ar por veículos automotores

• RELUZ - Programa Nacional de Iluminação Pública 

e Sinalização Semafórica Eficientes

• A EPE projeta no Plano Nacional de Energia 

2050 (PNE 2050) que a importância das ações 

de eficiência energética no longo prazo deverá 

ser de aproximadamente 20%, ou cerca de 138 

milhões de tep em 2050.

Meta: Ganho de Eficiência Energética em 2040 

de 20%

Isto é, o montante da energia a ser evitada em 

2040 pelos resultados das medidas de eficiência 

energética acumulados entre 2015-2040 deverá 

representar 20% do consumo energético deste ano. 

É uma antecipação de 10 anos da meta nacional.

POTENCIAL DA GERAÇÃO DE ENERGIA A 
PARTIR DE RSU

• Uma importante porção do RSU gerado no 

Ceará é destinada aos chamados lixões, onde se 

acumulam vetores de propagação de doenças, 

contaminação de solo e lençóis freáticos, 

atividades sub-humanas de coleta seletiva, e 

emissão de gases causadores de efeito estufa;

• Em tese, a atividade de lixões é considerada ilegal 

desde 2014. A Lei Federal 12.305/10 obriga que 

o RSU, e somente aquele sem qualquer utilidade 

seja destinado em aterros sanitários, manejados 

conforme melhores práticas em consonância com 

o Plano Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos 

(PNRS);

• O PNRS ressalta ainda o conceito de 

Responsabilidade Compartilhada, que torna 

todos os entes integrantes da cadeia produtiva e 

de consumo como solidários quanto à etapa pós-

consumo.

DE PASSIVO AMBIENTAL, RSU É UM ATIVO 
ENERGÉTICO

• Em 2011, o aproveitamento energético dos 

resíduos sólidos urbanos ofertou 90 TWh de 

eletricidade no mundo, processando 200 milhões 

de toneladas em cerca de 2.000 usinas. Os países 

com maior participação neste aproveitamento 

são Estados Unidos (28%), Alemanha (20%) e 

Japão (10%);

• Soluções técnicas maduras estão disponíveis, 

visto que as primeiras termelétricas a partir de 

RSU surgiram na Europa ainda na década de 60, 
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antes até da crise energética de 1973;

• O RSU bruto possui 1.800-2.200 kcal/kg de poder 

calorífico. Estima-se que se gere em média, 0,8-1 

kg de RSU por dia por habitante;

• Absolutamente negligenciado pelo país, 

o Inventário da EPE, publicado em 2014, 

menciona apenas quatro empreendimentos 

de aproveitamento energético de RSU (2 em 

operação e 2 em construção), que somam menos 

de 60 MW de capacidade instalada. 

• RSU são combustíveis que possuem valor realçado 

pelas suas “externalidades” devendo cumprir as 

missões ambiental, social e econômica.

• A pergunta deve ser:

QUANTO CUSTA NÃO PRODUZIR 1 MWH A 

PARTIR DE RSU?

• A própria inexistência de empreendimentos 

que viabilizem uma solução tão óbvia para um 

problema tão urgente já sugere que existem 

barreiras importantes à sua implementação. 

• Podem ser citadas algumas medidas em prática 

em outros países, que podem viabilizar este 

modelo de geração no Brasil, a luz dos incentivos 

que são atualmente praticados e que viabilizam 

muitas das indústrias de energias, inclusive do 

petróleo, comercialmente existentes hoje.

• Obrigação de compra proporcional pelas 

concessionárias;

• Tarifação especial do MWh gerado a partir de RSU.

• Incentivos tributários ao investimento e operação;

• Autorização ao despacho automático de térmicas 

a RSU,

• Aval do Governo Federal dando segurança jurídica 

de contratos de suprimento de RSU

POTENCIAL DE ENERGIA SOLAR EM FORTALEZA

“(...) o desenvolvimento de tecnologias de fontes 

de energia solar acessíveis, inesgotáveis e limpas 

terá enormes benefícios a longo prazo. Ele vai 

aumentar a segurança energética dos países através 

do aproveitamento de um recurso endógeno, 

inesgotável, o que aumentará a sustentabilidade, 

reduzirá a poluição, reduzirá os custos de mitigação 

das mudanças climáticas e manterá os preços dos 

combustíveis fósseis mais baixos. Estas vantagens 

são globais.“ (AIE)

• O potencial de geração efetiva de energia solar 

na região litorânea do Estado é de entre 18 a 20 

MJ/m2/dia;

• Uma ocupação hipotética de 2% do município de 

Fortaleza apenas com sistemas fotovoltáicos de 

micro/minigeração distribuída tem um potencial 

de gerar cerca de 10 mil GWh/ano, o equivalente 

a ao consumo elétrico do município em 2040 

pelo Cenário 1

MICRO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA

• Resolução Normativa no. 482/2012: (a) condições 

gerais para o acesso de micro e minigeração  

aos sistemas de distribuição de energia elétrica; 

(b) sistema de compensação entre consumo e 

geração;

•  Potência instalada < 100 kWà microgeração;  100 

kW < Potência Instalada < 5 MW à minigeração;

•  Saldo positivo (geração – consumo) tem prazo 

de validade de 36 meses para abatimento na 

conta de energia, não podendo ser revertido em 

dinheiro;

•  Surgimento crescente de fornecedores de serviços 

e equipamentos;

•  A iniciativa é do consumidor. Ausência de 

linhas de financiamento específicos e falta de 
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conhecimento do potencial de geração e retorno 

do investimento são as principais barreiras 

percebidas;

•  Até maio de 2015, 68 empreendimento na RMF 

ou 302 kW. 70% residencial. 80% fotovoltaico. 

62% em Fortaleza.

OPORTUNIDADE PARA AVANÇO DA MINI E 

MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA

• A micro e minigeração distribuída pode 

representar entre 6 e 9% da matriz energética 

brasileira (EPE PNE 2050);

•  Popularização do conhecimento sobre os 

benefícios da micro e minigeração distribuída. 

Aperfeiçoamento dos incentivos ao investimento 

em microgeração;

•  Expectativa de redução nos custos de implantação 

e aumento na eficiência energética dos sistemas 

fotovoltaicos; e

•  Aperfeiçoamento da legislação, para que permita 

a comercialização do saldo positivo de geração 

distribuída.

Meta: Fortaleza será exportadora líquida de 

energia elétrica em 2040
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FRONTEIRAS DE URBANIZAÇÃO
CAPÍTULO 28

Uma vez estabelecidas as intensificações de usos do solo, apoiando-se 

prioritariamente nos Corredores de Urbanização Orientada pelo Transporte 

Público, e considerando sua conformidade com as previsões de crescimento 

por intensificação em atendimento ao estoque habitacional prognosticada 

para o crescimento urbano até 2040, o Plano Mestre Urbanístico e de 

Mobilidade – Fortaleza 2040 definiu as Fronteiras de Urbanização, que 

fixarão os limites de ocupação do solo com novas urbanizações e, ao mesmo 

tempo, funcionarão como medidas de proteção das Áreas de Proteção 

Permanente (APP) e como meios para preservar zonas de usos rurais ou 

reservas rurais (Mapa 71).
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Terminais de cargas e transportes de pessoas por 

vias rodoviárias, aéreas ou marítimas constituem 

componentes importantes da estruturação urbana 

de uma cidade. Muitas vezes, a convivência entre 

a cidade e as bases de serviços desses gêneros de 

equipamentos, com o passar do tempo, passam 

a revelar situações conflituosas de localização 

quedemandam antecipações decisivas. No caso de 

um porto, destaca-se o seu conjunto de inevitáveis 

impactos ambientais, típicos e admitidos como 

próprios de um equipamento que se configura em 

sua relação entre o continente e os corpos hídricos 

oceânicos ou fluviais. 

Muitas vezes, a localização de um equipamento 

portuário, ou mesmo aeroviário, em sua época de 

tomada de decisão, não chegava a afetar a vida 

urbana. Entretanto, para as cidades que tiveram 

grande crescimento, os problemas passam a se 

revelar por força da nova escala urbana. A relação 

entre portos e cidades, bem como a relação entre 

aeroportos e cidades, demandam a compreensão 

equilibrada de requisitos e efeitos que envolvem 

a atividade compartilhada. No caso dos portos, 

são clássicos os seus efeitos negativos sobre a vida 

urbana em situações contraditórias entre os atrativos 

de aspectos de paisagem da orla e os efeitos do 

uso permitido, principalmente quando esse porto 

envolve transportes de cargas, com especificidade o 

armazenamento e as cargas de materiais perigosos.

A situação dos aeroportos demanda  

entendimentos, visto que expansões de bases de 

serviços têm um limite de convivência adequada 

com a vida urbana, não só por aspectos logísticos, 

mas por geração de impactos e efeitos na qualidade 

da vida urbana e em dimensões surpreendentes 

de distribuição desses efeitos. Convém considerar, 

ainda, que a transformação da escala e dos objetivos 

de crescimento de um aeroporto tende a exigir 

reformas radicais de seu terminal e a relocação 

consistente com o alcance da rede metropolitana 

de seus serviços em relação às demais cidades, 

muito mais que com a capital. Nesse item, o Plano 

Mestre descreve as situações locais analisadas e 

indica proposições para modificar esses aspectos da 

estruturação urbana e obter a condição qualificada 

para a cidade de Fortaleza.

29.1 CARGAS RODOVIÁRIAS E ESTAÇÕES 
DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS

O propósito do Plano Urbanístico e de Mobilidade 

Fortaleza 2040, quanto aos problemas relacionados 

com a acessibilidade rodoviarizada de pessoas e 

cargas provenientes da Região Metropolitana de 

Fortaleza e de outras regiões brasileiras, se desenhou 

com vistas a reduzir os impactos de motorização do 

espaço da cidade, decorrente da movimentação 

de caminhões, ônibus e carretas, sem, no entanto, 

constranger os aspectos logísticos em função das 

mudanças propostas. Os grandes pontos de chegada 

e partida se localizarão, de forma balanceada, a partir 

das fronteiras ao sul e oeste da cidade (Mapa 72). 

A operação de distribuição e coleta das cargas será 

por zonas gradativas e por oferta de conveniências 

CAPÍTULO 29

HUBS DE MOBILIDADE 
METROPOLITANA E LOGÍSTICA 
URBANA: CARGAS, AEROPORTO PINTO 
MARTINS E PORTO DE FORTALEZA
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na transferência de passageiros para o sistema de 

transporte urbano, sendo facilitada para promover a 

chegada de todos a seus destinos.

A ordenação logística dos fluxos, manobras, 

acessos, carga e descarga e demais operações típicas 

será apoiada e se tornará possível pela adoção de 

zoneamento adequado de espaços diversificados 

para acomodar variados tipos de atividades que 

são, por sua natureza, orientadas pelo uso de 

veículos em suas várias formas e tamanhos. A zona 

urbana dedicada pelo Plano Mestre à convivência 

dessas atividades e suas operações indispensáveis 

se dará de forma cauterizada, fazendo com que se 

crie uma região com incremento de oportunidades 

para as vizinhanças situadas em suas proximidades 

acessíveis, exatamente onde a carência de empregos 

assume aspectos de muita gravidade. 

Essa condição também será apoiada pela 

oportunidade de construção de edificações e 

criação de empregos em escritórios de atividades 

relacionadas, com o atendimento aos requisitos de 

recepção de comutadores para sua transferência 

confortável à rede de transporte urbano de metrô e 

BRT e, por fim, com a natural proliferação de potenciais 

áreas de negócios, empregos, armazenagem e 

embarque e desembarque de cargas. Essas zonas 

serão caracterizadas como hubsde mobilidade 

metropolitana situados em posições estratégicas nas 

fronteiras sul e oeste de Fortaleza.

29.2 O TRANSPORTE AEROVIÁRIO E 
O AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO 
MARTINS

AEROPORTOS, CIDADES E REGIÕES: 

TENDÊNCIAS

A resenha que se segue visa demonstrar tendências 

de nossa era quanto ao papel dos aeroportos, bem 

como seus requisitos, efeitos e oportunidades 

relacionados às regiões metropolitanas e às cidades. 

As informações aqui contidas partiram de textos 

recentes, elaborados por especialistas internacionais 

de grande destaque, sobre a complexa relação entre 

aeroportos e cidades, como Boulokian e Siegmann 

(2016), Grahan (2014), Conventz (2015), Kasarda 

(2010) e Stangel (2015).

Normalmente, um aeroporto consiste em uma 

obra de grandes dimensões, necessitando,muitas 

vezes, de centenas de hectares de solo, incluindo 

um terminal abrigado em construção estruturada, o 

campo aéreo e as pistas de pouso e decolagem. A 

maioria das aeronaves requisitam uma pista de 1.800 

a 3.500 metros de comprimento. A largura da pista 

sempre é determinada pelo tipo de aeronave, mas os 

aeroportos públicos atuais demandam uma variação 

que vai de 150 a 600 metros, onde a medida mais 

comum é a de 450 metros.

A relação entre aeroportos, cidades e regiões é 

muito mais complexa do que uma discussão focada 

em um aeroporto primário, seu terminal e o território 

imediato em torno dele. Serviços de viagens e 

aéreos, bem como aeroportos,são parte integrante 

de uma economia nova que se instala como um todo 

em regiões urbanas. Aeroportos contemporâneos 

incluem uma funcionalidade que vai desde o apoio 

a atributos especializados daquelas regiões até a 

disponibilização de apoio amplo às várias atividades 

e aos serviços governamentais associados com os 

interesses públicos. Outro requisito dos sistemas de 

serviços aéreos da atualidade são suas localizações 

em conveniência de portos dentro de uma região, 

que são infraestruturas necessárias e indispensáveis 

ao desenvolvimento metropolitano e regional 

contemporâneo.

Normalmente, um projeto de aeroporto é 

desenvolvido na forma de masterplan,que leva em 
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consideração proposições de curto, médio e longo 

prazo, visando a antecipações do futuro da aviação 

comercial.

O desenho de um aeroporto, suas infraestruturas 

e seu terminal, para acompanhar as mudanças 

tecnológicas solicitadas pelo ritmo de evolução atual, 

tendem a se modificar a cada 20 anos, e a falta de 

previsibilidade sobre essas tendências pode resultar 

em custos excessivamente altos. A necessidade de 

obter a melhor qualidade possível da interseção entre 

o planejamento de um aeroporto e o planejamento 

da comunidade é evidente. Essa é a forma de obter a 

compatibilidade entre o aeroporto e os usos do solo 

de seu contexto circundante.

Os projetos de capacidade dos aeroportos 

proporcionam a extensão de benefícios a uma 

região geográfica. Contudo, impactos adversos de 

um projeto sempre ocorrem de forma mais forte na 

escala local de vizinhança, criando tensões com as 

comunidades existentes e que passarão a ser mais 

atingidas. Essas tensões podem variar dependendo 

da distância da vida urbana em relação ao aeroporto 

ou da natureza de uma dada comunidade. Com 

vistas a compreender esses impactos, os aeroportos 

são estudados no que tange também ao seu tipo 

de localização em relação à cidade. Neste texto, 

apresentam-se3 situações de localizações típicas 

com seus respectivos resultados:

•  Imerso no âmbito das comunidades: Quando 

as áreas de localização pretendida para um 

aeroporto são zonas comunitárias habitadas de 

uma cidade, estas são consideradas como as 

Figura 42 – Posição da aeronave crítica do projeto e largura da pista (anexo: análise técnica)

Fonte: Plano Fortaleza 2040.
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piores hipóteses para escolhas de localização 

e tipicamente ocorrem níveis de impactos 

potenciais intensos. Diálogos com os setores 

da sociedade que representam essas áreas 

devem ser enfatizados para negociar propostas 

de mitigação, bem como avaliar os problemas 

de impactos nos valores das propriedades, 

principalmente aquelas de usos habitacionais. 

Ocorrendo a expansão de um aeroporto nessa 

situação, e uma vez ocorrida a consequente 

queda de valores imobiliários de propriedades 

habitacionais, outros usos se aproveitarão disso, 

notadamente o uso de armazenagem que traz em 

sua cauda os insuportáveis efeitos da excessiva 

motorização da cidade com veículos de carga;

•  Áreas de média vizinhança: Além da área 

imediata do aeroporto, sempre ocorrem faixas 

de comunidades que experimentam impactos 

similares ao caso acima citado, mas de forma bem 

reduzida se comparada com a situação anterior, 

e normalmente a comunidade tenta negociar 

mitigações para obter o máximo de benefícios; e

•  Regiões Metropolitanas: A comunidade regional 

metropolitana tende a ser aquela que obtém mais 

benefícios em apoiar um projeto de aeroporto, 

aproveitando as consequências distribuídas no 

desenvolvimento de sua área, onde os efeitos 

decorrentes podem ser transformados em 

oportunidades. Nesses casos, a distribuição 

compartilhada dessas oportunidades é 

incomparavelmente maior se confrontada com 

a situação dentro da cidade-mãe. Isso porque 

uma situação acessível à agricultura de produtos 

exportáveis, indústrias, portos, ferrovias, turismo 

natural, turismo urbano e turismo de negócios 

não só evitaria o tráfego de cargas dentro da 

cidade-mãe como oportunizaria a criação de um 

potente corredor de desenvolvimento com novas 

urbanizações, empreendimentos imobiliários e 

implementação de parques tecnológicos.

Aeroportos podem seguramente ser os faróis de 

uma economia de intermediação de bens, de bens 

parcialmente acabados, de produtos ou serviços que 

são usados como inputs na produção de outros bens. 

Situados em regiões metropolitanas planejadas, 

os aeroportos podem formar uma geografia 

econômica dos negócios, onde se descortina uma 

perspectiva complementar na qual os bens e serviços 

transportados por um modo são carregados e 

descarregados a partir de um tipo de transporte mais 

eficiente para atingir sua destinação final. Isso pode 

ser bem ilustrado com o histórico de peixes e flores 

no aeroporto de Miami (MIA). Essa é uma facilidade 

de importação que movimenta quase 1 bilhão de 

dólares de valor em peixes e 1 bilhão de dólares em 

frutas por ano. Isso sozinho processa quase 90% das 

importações de flores para os Estados Unidos e 72% 

da importação de peixes. É também a localização das 

principais operações na exportação de suprimentos 

de computadores, produtos farmacêuticos e 

equipamentos de telecomunicação. Esses são os 

padrões de cargas que produzem os melhores 

resultados para o aeroporto e para as linhas aéreas.

Sem dúvida, faz-se necessário estabelecer 

uma análise do aeroporto de Miami como nó de 

importação, em termos de quatro dimensões:

•  Elementos físicos, incluindo os padrões de usos 

do solo dentro e fora da área e suas dinâmicas; 

•  Resultados econômicos, incluindo um amplo 

entendimento dos funcionamentos de setores 

individuais e a dinâmica interna de clusters; 

•  Resultados sociais e demográficos, incluindo 

quem vive atualmente, trabalha e se diverte em 

torno dos aeroportos; e

•  Resultados político-organizacionais, incluindo 

quem é o proprietário e opera essas facilidades, 
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quais filosofias de gerenciamento e operação 

são postas em prática ecomo elas interagem 

com a organização de cidadãos e com outras 

organizações de cidadãos. Essas dimensões 

representam uma mínima relação de atributos 

em torno dos quais se inicia a categorização do 

conhecimento sobre aeroportos.

A DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE AEROPORTOS 
RELACIONADA COM ATIVIDADES 
ECONÔMICAS

A conexão entre aeroportos e desenvolvimento 

econômico em escala regional é frequentemente 

invocada como um argumento para a expansão ou 

urbanização. Essa relação é baseada em demonstração 

de prováveis crescimentos em empregos para 

alguns setores da economia. À medida que cresce o 

número de voos ou de passageiros, recrudescemos 

setores relacionados aserviços profissionais e, em 

particular, a indústrias de alta tecnologia. Anos de 

pesquisa têm demonstrado o direcionamento dessa 

conexão, a partir da evidência de que a consideração 

da região como um todo gera benefícios devido 

à expansão do aeroporto. Os efeitos negativos 

das operações de um aeroporto são claramente 

concentrados no espaço: ruídos e poluição aérea, 

bem como congestionamento do tráfego terrestre, 

são misturados dentro de alguns quilômetros 

de proximidade de um aeroporto, afetando 

negativamente valores de propriedade e qualidade 

de vida. Entretanto, muito pouco se conhece acerca 

de empregos que representam efeitos positivos de 

um aeroporto principal localizado em uma região 

metropolitana. Enquanto existem alguns empregos 

Figura 43 – Frequência e direção do vento dos ventos para proposição de orientação da nova pista

Fonte: Plano Fortaleza 2040.
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Tomemos por exemplo as áreas metropolitanas 

com um aeroporto hub que têm, em média, 12.000 

ou mais empregos de alta tecnologia do que uma área 

metropolitana similar sem um hub. Ivy (1955)  estudou 

a relação entre serviços aéreos de conectividade e 

empregos nos setores administrativos e auxiliares. Ele 

encontrou que a conectividade influenciava os níveis 

de emprego para um grande âmbito tanto quanto 

os níveis de emprego influenciavam a conectividade. 

Além disso, entre 1950 e 1980, a centralidade de 

uma área metropolitana dentro de uma cadeia de 

serviços aéreos geralmente tinha um grande efeito 

nos níveis de emprego quanto o reverso. Finalmente, 

crescendo o desembarque de passageiros em 10%, 

resultou em 1% de crescimento nos empregos 

do setor de serviços. Esses estudos, e outros mais 

contemporâneos, sugerem que investimento na 

infraestrutura de transporte aéreo estimula o 

crescimento econômico muito mais que outro 

caminho de regresso.

Entretanto, é importante não esquecer que o 

mero conhecimento dos planos de proximidade ou 

expansão de um aeroporto podem também ter um 

efeito negativo nos preços de imóveis habitacionais. 

Dentro de um raio de 4 quilômetros de um grande 

aeroporto, como no caso do principal da Carolina do 

Norte (EUA), os preços de habitações caíram 9% logo 

depois do anúncio de expansão, com uma queda de 

6% dentro de outra área a dois quilômetros e meio 

de distância do aeroporto. Em outras palavras, na 

implantação de um aeroporto, podem ocorrer efeitos 

negativos em termos econômicos, via redução de valor 

de propriedade, além de consequências em saúde 

em termos de exposição à poluição, e em termos de 

fatores sociais relacionados com qualidade de vida 

e aprendizado de crianças nas escolas. Esses efeitos 

se refletem com a distância, mas fatores negativos 

na saúde e na economia podem ser influenciados 

a partir de nove a onze quilômetros das pistas de 

pouso e decolagem. A concentração espacial desses 

fatores negativos é clara. O que não é conhecido, 

entretanto, é a extensão dos efeitos econômicos que 

aparecem em uma região com base neste tráfego 

aéreo que são também “clusterizados” no espaço, e 

se eles ocorrem nas mesmas áreas que estão sujeitas 

aos efeitos negativos da viagem aérea. 

A primeira medida de interesse, em termos 

de localização, é a distância entre o aeroporto e 

a média ponderada de situações do centro dos 

estabelecimentos de serviços profissionais. A distância 

média é de 15 quilômetros, em um intervalo de 

comparação que vai desde o aeroporto de Reno, com 

dois quilômetros e meio, até o Aeroporto Internacional 

de Palm Beach, com 59 quilômetros. Quer dizer, o 

centro de serviços profissionais por si mesmo não 

indica a localização dos clusters de estabelecimentos 

de serviços profissionais. Não obstante, essa análise 

tem demonstrado a importância de escala quando 

se considera onde os benefícios econômicos do 

tráfego aéreo se impulsionam. Em particular, aqueles 

benefícios não são de escala regional, em contradição 

com o discurso popular que acredita no aliciamento 

dos benefícios de expansão de um aeroporto para 

toda uma região.

Antes disso, esses benefícios em forma de 

estabelecimentos de serviços profissionais são 

“clusterizados” em específicas sub-regiões, as quais, 

a serem criados em vizinhança imediata de um 

aeroporto, incluindo hotéis, restaurantes e serviços 

de aluguel de carros, aeroportos principais são 

sempre descritos como “engenhos econômicos” 

não em termos desses serviços de consumo, mas 

pelos serviços profissionais e sedes de empresas.
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mais do que nunca, não incluem o aeroporto. Além 

do mais, os efeitos positivos são geralmente sentidos 

à grande distância do aeroporto, muito mais do 

que os impactos negativos. Esses conhecimentos 

necessitam ser levados em conta quando se discute 

quem vence e quem perde a partir de uma expansão 

de aeroporto.

As grandes áreas industriais com cargas e bens 

manipulados têm impacto negativo na vizinhança 

de uma cidade e em sua paisagem. Além de trazer 

muito barulho e tráfego, ao mesmo tempo faz com 

que a cidade não venha a ganhar muito mais taxas de 

negócios por parte dessas empresas. As implicações 

espaciais são uma alta demanda das habitações e 

a redução dos espaços atrativos para recreação e 

convívio de vizinhanças.

Todos os conflitos relacionados com uso do solo 

em torno de aeroportos e seus efeitos secundários 

são baseados em princípios de uma rivalidade 

funcional. Uma gleba de solo poderia ser usada para 

habitação, mas ela iria se debater com o barulho do 

aeroporto. Essa competição acerca de bens privados 

pode se transformar em um peso contra o interesse 

público no processo de expansão de um aeroporto. 

O elemento-chave do procedimento de um 

planejamento na Alemanha (Aeroporto Morfelden-

Walldorf) ocorreu quanto ao balanceamento 

de distintos interesses: a aprovação do plano 

para a recente expansão do aeroporto discutiu e 

“balanceou” os seguintes aspectos de rivalidades de 

usos do solo:

•  Depreciação do valor do solo de propriedades 

imobiliárias;

•  Efeitos negativos de uma área urbana confinada, 

a partir de modificações urbanas para adaptar 

a expansão do aeroporto e criar muros com 

consequentes áreas deprimidas em sua zona 

periférica;

•  Avaliação do peso dos efeitos da rivalidade para o 

mercado imobiliário; e

•  Redução de vendas para varejistas por conta da 

competição espacial.

A dinâmica de definição de localização de um 

aeroporto não significa que possamos afirmar que 

ele é um motor do desenvolvimento metropolitano, 

nem que tem a capacidade de criar ambientes 

que possam ser chamados de urbanos, assim 

caracterizados pela eficiência, vitalidade e presença 

de domínio público. Ele é dinâmico e funcional, 

sim, mas não produz urbanidade. Falando de 

forma genérica, aeroportos são um dos mais fortes 

engenhos no processo de pericentralização da área 

metropolitana, como foram as estações de trem no 

século passado e os portos antes delas.

Com vistas à ambição de criar ambientes 

urbanos integrados, os resultados quanto ao papel 

dos aeroportos têm sido igualmente frustrantes. 

Os exitosos parques de negócios no corredor do 

aeroporto de Roissy-Le Bourget, em Paris, têm 

sido todos implantados como enclaves autônomos 

alimentados por nós de highways, resultando em 

um altíssimo split modal de 85% de tráfego por 

automóvel, típico de parques de negócios periféricos, 

e um claro indicador do vazio de integração 

metropolitana. Obviamente, o aeroporto e sua 

infraestrutura impuseram severos constrangimentos 

na organização espacial interna à sua região de 

implantação.

A visão de uma região de aeroporto sustentável 

pode ser construída a partir de quatro ações 

estratégicas:

•  Estratégias: unir estratégias de urbanização do 

corredor do aeroporto, no sentido de obter valor 

criado por meio da integração e construção de 
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seu potencial como motor de policentralização;

•  Sinergias: substituir a tradicional mitigação e / ou 

compensação por novas formas de convivência, 

ou seja, uma busca de novas formas de sinergias 

em função de possíveis interfaces entre o 

aeroporto e sua própria região urbana;

•  Espaço para permanecer: promover não somente 

o “aeroporto caminhável” por introdução de 

praçaspúblicas em seu núcleo de hub multimodal, 

mas também a noção de “cidade caminhável” 

e uma rede para tráfego lento em toda a área 

interna do aeroporto; e

•  Cidade Sustentável: mobilizar esses sítios 

estratégicos da área metropolitana como 

protótipos para mais requalificação de cidades 

dentro de cidades sustentáveis em uma região.

• Estratégias para Desenvolvimento Espacial 

e Econômico do Corredor de Aeroporto – 

Conceitos:

 -  Desenvolver um perfil claro para o corredor do 

aeroporto dentro da área metropolitana;

 -  Introduzir e aplicar o conceito de 

seletividadeconcernente aos aspectos de 

localização de atividades, bem como a diversidade 

de ambiente de negócios, os quais são adequados 

para as qualidades contextuais específicas de 

variadas localizações no corredor do aeroporto;

 -  Estimular a transformação de lugares de negócios 

existentes,pela reassimilação, e conectá-los à área 

urbana em seu entorno (porosidade); e

 -  Prover estratégias de reserva de médio e longo 

prazos para futuras demandas a partir de grupos-

chaves, para futuros investimentos em mobilidade 

sustentável no corredor do aeroporto e para 

manter a alta qualidade dos espaços naturais no 

coração dos corredores. 

DE CORREDOR LOGÍSTICO A VALE DE 
INOVAÇÃO

As mais recentes urbanizações oferecem 

interessantes oportunidades para um distinto e 

específico perfil de corredor do aeroporto e a ambição 

de atualizar essa parte da área metropolitana com 

um ambiente atrativo de negócios. Corredores de 

aeroporto são crescentemente atrativos para sedes de 

grandes empresas, bem como treinamento, pesquisa 

e centros de serviços de companhias internacionais. 

Adicionalmente, como pode ser observado em 

Zurique, Barcelona ou Berlim, por exemplo, um 

crescente número de companhias inovadoras, high-

tech, tem se situado no corredor do aeroporto, 

beneficiando-se dos bons níveis de acesso, da rede 

mundial possibilitada por aeroportos hub,com custos 

baixos de aluguel e, ao mesmo tempo, situando-se 

ainda perto da cidade, porém fora dela.

Uma poderosa estratégia para posicionar a área 

do aeroporto pode compensar a inadequação de 

instrumentos de planejamentos tradicionais ali. 

Enquanto um plano estruturante regional pode 

muito pouco em termos de ir além da quantificação 

do futuro desenvolvimento na região do aeroporto, 

uma estratégia conjunta de desenvolvimento pode 

estabelecer uma clara e compartilhada visão para 

mobilizar recursos disponíveis para zonas de solo 

construídas e virgens. Planos de estrutura regional 

têm indicado diretrizes quantitativas e qualitativas 

para o desenvolvimento a partir do lado de fora, 

mas não têm sido capazes de gerar uma coleção de 

todas as perspectivas comuns e respostas para um 

desafio inerente de dentro da região do aeroporto. 

Isso por conta da grande escala e complexidade do 

grupo de atividades abrigadas em um aeroporto. 

A vivência desse dilema tem mudado e continua 

mudando, mas é indispensável persistir na tentativa 

de harmonização de resultados. 
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CIDADE, AEROPORTO E TRANSPORTE PÚBLICO

O Grand Paris Express, metrô que estará ligando o 

aeroporto de Roissy ao Charles de Gaulle em 2025, 

tem o total propósito de proporcionar uma espinha 

de transporte de massa para o corredor no espaço 

entre o aeroporto e a cidade. O que é atualmente 

planejado como investimento para o crescimento de 

oportunidades para o desenvolvimento econômico 

no corredor do aeroporto pode, no entanto, ter um 

amplo escopo: esse serviço de trem leve pode passar 

a ser a linha de vida para o corredor do aeroporto 

e um catalisador de mudança no caráter e na 

qualificação urbana da região. 

O AEROPORTO E A CIDADE DE FORTALEZA

Os aeroportos se transformaram em grandes 

cenários aglutinadores de uma grandiosa diversidade 

de negócios, além do pouso e decolagem de 

aeronaves. São atividades diversificadas a eles 

acopladas, definidas em termos de centros de varejo, 

inclusão da indústria criativa, atrativos de localização 

para a indústria de inovação e outros componentes 

dos chamados parques tecnológicos. A meta desse 

padrão de equipamento é atrair grande número 

de passageiros e agregar resultados a partir do 

transporte de cargas, notadamente cargas leves, e, 

por isso, reconhecidas como de grande lucratividade, 

tais como flores, frutas, produtos farmacêuticos e 

microinformática. 

Os passageiros são pessoas que normalmente 

viajam com interesse em negócios ou turismo. 

Dessa forma, há que se cuidar de maneira eficiente 

dos aspectos de acesso balanceado aos cenários 

dos negócios diversificados e do turismo em base 

natural, incluindo também o turismo urbano. No 

caso fortalezense, as regiões litorâneas a leste e oeste 

da capital e a zona urbana da própria Fortaleza são 

as localidades com potencial de desenvolvimento 

de turismo de “sol e mar” e do turismo urbano. 

O turismo de negócios tende a fortalecer seus 

destinos a partir da própria cidade de Fortaleza e de 

alguns focos potenciais da Região Metropolitana, 

com especial destaque para a Região do Complexo 

Industrial Portuário do Pecém (CIPP).

O Plano Mestre Urbanístico e de Mobilidade – 

Fortaleza 2040 considera e propõe várias medidas 

urbanísticas para que a capital cumpra a demanda 

de ser amparada por um conjunto de reurbanizações 

complementares, criando uma plataforma de 

possibilidades de uso e visitação que venha a torná-

la mais universalmente atrativa a visitantes turísticos 

e que possa compartilhar os destinos de orla a 

leste e a oeste, compreendendo o litoral e o Pecém 

como opções diversificadas. Para desempenhar 

essa tríplice eficiência na localização dos atrativos, 

a cidade deverá completar também seu mapa de 

localização de um aeroporto definitivo como ponto 

de chegada, que seja capaz de atender a requisitos 

contemporâneos exigíveis. Um desses requisitos 

é que sua distância em relação ao cenário urbano 

da capital não exceda 40 quilômetros. Entretanto a 

equipe do Plano Mestre entende que esse padrão 

máximo, na prática, somente afirma-se como 

razoável para os casos de grandes cidades tornadas 

destinos internacionais de altíssima atratividade 

por conta da tradição, da história, dos volumes de 

negócios e dos demais atrativos já acumulados no 

tempo, o que no caso de nossa capital seria uma 

expectativa excessiva.

Os aeroportos situados dentro de cidades têm 

se tornado um uso totalmente incompatível com 

as atividades urbanas em sua maneira atual. Isso 

se evidencia não somente pela produção de ruídos, 

mas também por um conjunto de outros impactos 

significativos para as vizinhanças, como por exemplo, 
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a geração de espaços urbanamente deprimidos nas 

situações de proximidade de seu limite físico, na 

maioria das vezes configurado por muralhas. Esse é o 

caso que pode ser conferido em Fortaleza, que abriga 

seu aeroporto na posição aproximada de seu centro 

geométrico e que assim explode esses impactos 

negativos em todas as adjacências, formando um 

anel de zonas de inviabilidades. Ainda restaria citar 

os impactos, caso venha a ocorrer uma expansão, 

em queda de valores imobiliários de propriedades 

habitacionais em seu raio de influência e a geração 

de inconvenientes pela circulação de tráfego pesado 

no tecido urbano da cidade, principalmente se ele 

pretender ser competitivo em transporte de cargas 

(Figura 44).
Essas situações também indicam a necessidade 

de revisão de situações desatualizadas quanto aos 

próprios terminais, que claramente exigem agora 

reformas e adaptações em intervalos de tempo que 

vão de 15 a 20 anos. Isso confirma as demandas de 

reformas do próprio Aeroporto Internacional Pinto 

Martins, após o tempo decorrido a partir de sua 

construção. Ao mesmo tempo, a situação demonstra 

que não é descabida a ideia de reconstrução e remoção 

de um aeroporto nos dias de hoje, e que, portanto, 

deve-se considerar a hipótese de, atendendo aos 

interesses da qualificação do crescimento urbano, 

apoiar a transferência da estrutura para uma situação 

metropolitana fora da cidade e acessível ao conjunto 

das cidades periféricas e às regiões industriais.

Em sua evolução relacionada com o crescimento 

das cidades, os aeroportos passaram a demandar 

situações de localização em conveniência 

metropolitana de acessibilidade eficiente de 

pessoas e cargas, apoiados pelo desenvolvimento 

de urbanizações com vizinhanças habitacionais 

convenientes para trabalhadores aeroportuários 

e por centros de empregos, predominantemente 

composto por atividades de tecnologia da 

informação, situados em suas áreas periféricas. O 

resumo desses requisitos aponta para uma forma 

nova e, se essa visão estratégica se aplica ao 

caso de um aeroporto definitivo para a cidade de 

Fortaleza, comprova-se com mais justeza ainda que 

sua localização atual deverá ser modificada em prol 

de uma localização de acessibilidade balanceada 

quanto à Região Metropolitana.

Essa revisão indica a necessidade de afinar 

suas acessibilidades com eficiência e com vistas a 

chegar bem à Região Industrial do CIPP, à Ferrovia 

Transnordestina e à zona de acesso de transportes de 

cargas provenientes de lugares produtores de flores 

e frutas. Esses produtos, juntamente com aqueles 

de microinformática e farmácia, compõem os 

quatro padrões de cargas campeãs em faturamento 

e competitividade. Por isso, os aeroportos se 

tornaram cidades em situação metropolitana, e não 

mais urbanas, criando, a partir de sua flexibilidade 

espacial, uma enorme conveniência de negócios em 

seu contexto imediatamente circundante.

O exame urbanístico e econômico do problema de 

localização do aeroporto revela também que, dessa 

forma, serão produzidas as respostas às exigências 

típicas dos aeroportos competitivos em nossa era, ao 

mesmo tempo em que se evitará a asfixia da cidade 

de Fortaleza com impactos decorrentes de futuros 

tráfegos de passageiros e de cargas por um aeroporto 

expandido em seu coração urbano. Com a destinação 

predominante dessas cargas e passageiros a um 

terminal aeroviário a ser acrescido significativamente 

para se tornar um hub, por procedimentos de 

expansão e por manutenção de sua localização urbana 

no coração urbano da cidade, é seguro afirmar que 

haverá uma situação em que o colapso de mobilidade 

imposto à cidade será inversamente proporcional ao 

êxito quantitativo do hub.
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Na hipótese de que a cidade venha a expandir 

o seu aeroporto existente para transformá-la em 

um hub aeroviário, e se este pretende se enquadrar 

nos requisitos típicos de eficiência e competitividade 

recomendáveis, a totalidade do projeto lógico e 

adequado ao desenvolvimento urbano pretendido 

pelo Plano Mestre Urbanístico e de Mobilidade será 

mutilada. O Plano, em atendimento às metas de 

melhoria expressas pela comunidade com vistas a 

apoiar a forma urbana com usos do solo coordenados 

com altíssima conectividade, e que tanto conforto e 

tanta equidade de acessos produzirá para a maioria 

dos residentes, se tornará inviável. A esse desenho 

já elaborado em ambiente de amadurecimento 

técnico de três anos de esforço, e que significa a 

resolução de componentes da futura forma urbana 

fortalezense eficiente e justa, não se deve interpor 

uma solução fragmentária e isolada, que não levou 

em conta a importante questão contemporânea da 

relação entre aeroportos e cidades, além de todos os 

seus desdobramentos futuros.

Com tamanho prejuízo de resultado quanto 

ao sistema completo de atributos da resposta ao 

desafio urbano fortalezense, a meta principal do 

Plano se tornará, em grande parte, comprometida 

e frustrada. Além disso, deve-se considerar que 

aeroportos situados em zonas urbanas, quando 

expandidos, chegam a afetar negativamente os 

valores imobiliários habitacionais, em um raio de 4 

a 10 quilômetros, o que significa impactar a cidade 

toda. Nos casos mais típicos, esse efeito produz, 

em seguida, transferências dessas propriedades 

em queda de valor para aqueles interessados na 

instalação de armazéns com seu complemento 

indispensável: o tráfego de caminhões. É isso que 

reza a literatura especializada sobre a relação entre 

aeroportos e cidades, alertando que parte de uma 

cidade pode perder a vitalidade de suas vizinhanças 

por uma decisão de manutenção de um aeroporto 

em posição urbana inadequada e que ignora a escala 

metropolitana de futuras demandas.

Em conformidade com a visão urbanística sobre 

aeroportos e cidades, tudo está a indicar que, 

antecipadamente, é afirmável que a localização 

futura não poderá ser mantida na área do Aeroporto 

Internacional Pinto Martins. O Plano Mestre 

considera, entretanto, que até 2040 essas razões 

urbanísticas se imporão como corretas porque a 

cidade de Fortaleza não encontrará mais condições 

de acomodar um aeroporto, seja de que padrão 

for, em uma zona como a atual, de localização 

aproximada de seu centro geográfico. Ela concluirá, 

de forma convergente, em promover a transferência 

do equipamento para a localização metropolitana, 

como indicado pelo presente Plano Mestre.

Se a hipótese provável for de implantar o hub 

aeroviário de qualquer forma, na localização atual, 

será necessário levar em conta que, até 2040, sua 

posição será seguramente modificada e ele será 

transferido para a Região Metropolitana, uma vez 

que a “queda de braço” tende a ser vencida pela 

cidade. É pena que isso ocorrerá após acumular 

prejuízos pelo tempo de sua manutenção na 

atual localização. Nessa condição, havemos de 

nos preocupar com custos de desmontagem de 

estrutura, tornada mais complexa no futuro. Neste 

momento, se nossa decisão fortalezense não fosse 

envolvida em tanta ansiedade, o mais prudente seria 

aguardar a evolução urbana indicada pelo Plano 

Mestre Urbanístico e de Mobilidade e preparar os 

meios para a construção de um Aeroporto-Cidade 

em situação metropolitana, conforme as justificativas 

aqui demonstradas.
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29.3 O TRANSPORTE MARÍTIMO, O PORTO 
DO MUCURIPE E SUA VIZINHANÇA

A CIDADE, A ORLA E O PORTO

É reconhecível que a cidade contemporânea tem 

se tornado cada vez menos o resultado de projeto 

para ser a expressão equilibrada da relação de 

forças econômicas e sociais. O seu tamanho atual e 

a sua escala metropolitana significa que uma única 

autoridade não consegue mais controlar a sua forma. 

O que é verdade nos dias de hoje é que uma mistura 

de burocracia e forças de mercado define a forma 

da cidade. Assim, a cidade é um contêiner físico de 

nossa cultura e, como tal, nossa própria expressão 

refletindo a vida moderna, onde a instabilidade é 

uma única constante. Isso porque nossas cidades 

têm mudado muito mais rapidamente que a nossa 

capacidade de ajustá-las ou pensá-las, e, por causa 

disso, a crise contemporânea do espaço público 

pode ser entendida como o reflexo do vazio de 

conhecimento sobre o que realmente funciona nos 

dias de hoje.

O resultado de meio século criando espaços 

urbanos de uma maneira nos deixou com uma 

estruturação urbana difusa, uma cidade formada 

da junção de fragmentos de origem e forma 

heterogêneas que, quando combinadas, criam uma 

estética homogênea, aparecendo como uma cidade 

amorfa que nos parece como abstrata, ilegível, 

desordenada, confusa e ilógica. Algumas das mais 

importantes reurbanizações dos recentes anos têm 

sido materializadas nas orlas urbanas, com seus 

projetos de reabilitação considerando, por exemplo, 

projetos como Londres (CanaryWharf), Nova Iorque 

(Battery Park City), Vancouver (GranvilleIsland), Sidney 

(Darling Harbour) ou San Francisco (MissionBay).

Em muitos dos casos, as cidades são configuradas 

como cidades litorâneas, como é o caso de Fortaleza. 

A fronteira entre a cidade e a água, região entre 

a área de produção da cidade e o ponto base do 

transporte, é a mais intensa zona de uso na cidade 

do século XIX. Seu uso era exclusivamente porto 

ou as manufaturas pioneiras relacionadas, onde 

era baseada a riqueza das cidades, facilitando as 

necessidades do capital industrial por meio do acesso 

aos recursos da orla urbana.

Nossos sistemas econômicos, orientados pelos 

serviços no nível saturado de informação, quase 

sempre estão referenciados pelos processos 

operacionais obsoletos do passado. Mudanças 

tecnológicas já redefiniram os relacionamentos entre 

transporte e indústria com os avanços na qualidade 

de transportes terrestres, ferroviários, fluviais 

e marítimos, combinados com os requisitos da 

“conteinerização”. Essastransformações levaram os 

pontos de base do transporte mundial por água para 

um conceito muito distante daqueles relacionados 

antigamente com a orla urbana. A relação entre água, 

orla e geração de riqueza econômica nas cidades 

mudou radicalmente. Os projetos de reurbanização 

de orlas urbanas referem-se ao nosso futuro e ao 

nosso passado. Falam de um passado baseado na 

produção industrial para um tempo de tremendo 

crescimento e expansão e de estruturas econômicas 

e sociais que não mais existem, um tempo em que 

a degradação ambiental era ignoradamente um 

subproduto do crescimento e do lucro.

Por circunstâncias históricas, esses lugares de orla 

são imediatamente adjacentes aos centros de velhas 

cidades e, tipicamente, são separados das conexões 

físicas, culturais e psicológicas que existem em 

todas as cidades. Eles falam a um futuro por prover 

oportunidades para que as cidades se reconectem 

com suas orlas. Isso porque, por causa de seus 

tamanhos e complexidade, esses lugares requerem 

mecanismos inovadores para suas consolidações.
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Por essas razões, as orlas urbanas têm sido objeto 

de interesse acadêmico e profissional, em todo o 

mundo, desde os anos 1960. O sucesso de projetos 

tais como a orla de Barcelona, ou o InnerHarbor de 

Baltimore, geraram uma série de grandes projetos de 

reurbanização nos lugares em frente à orla no mundo 

todo. As orlas urbanas permanecem associadas com 

caminhos para recriar a imagem de uma cidade, para 

recapturar investimentos econômicos e para atrair 

pessoas de volta para centros urbanos degradados, 

desertos ou urbanisticamente deprimidos. São 

várias as associações e fóruns de discussão sobre as 

relações entre portos e cidades no mundo de hoje.

As orlas urbanas em grandes cidades incluem 

sempre atividades portuárias. O desenvolvimento 

sustentável dos portos significa uma nova cultura em 

busca de diálogo, formação de consenso, parceria 

e cooperação. Muitas cidades começaram a utilizar 

essa nova abordagem, adotando mecanismos 

mais abertos, responsáveis e transparentes para 

negociação e tomadas de decisão. Elas dependem 

menos de abordagens hierárquicas e mais de 

processos dinâmicos interativos para a formação de 

parcerias com o público. A visão coordenada com 

critérios de sustentabilidade oferece aos líderes 

portuários e tomadores de decisão uma oportunidade 

de trabalharem juntos, com envolvimento de 

empresas e comunidades, além do público, para 

ajudarem a identificar interesses comuns e criarem 

uma visão compartilhada para os portos. Isso cria 

um senso de propriedade e responsabilidade entre 

os habitantes de uma cidade portuária. 

FORTALEZA E O PORTO DO MUCURIPE

Os portos são considerados como a interface entre 

os rios e oceanos com o continente, com grande 

capacidade de impactos ambientais significativos, 

mas se reconhece, desde muito tempo, a necessidade 

da construção desse tipo de artefato para apoiar 

a conectividade comercial e o intercâmbio entre 

localidades. Por conta dessa potencialidade de 

impacto, e também por outros impactos causados 

aos estabelecimentos humanos em situação de 

vizinhanças, cidades e portos de todo o mundo têm 

mantido regularmente a realização de encontros 

internacionais com debates realizados por equipes 

interdisciplinares relacionadas com o assunto, com 

vistas a aperfeiçoar essa relação. 

Fica evidente, no aprofundamento de questões 

entre portos e cidades e nos resultados publicados por 

esses encontros internacionais, que a mentalidade 

atual sobre o problema se caracteriza por uma 

compreensão de que a cidade, apesar dos benefícios 

alcançados por conta desse meio de conectividade, 

também tem sido a grande perdedora durante 

esse século das navegações modernas apoiadas no 

comércio internacional e no turismo.

Com o advento e posterior crescimento do uso 

de contêineres, grande parte dos portos do mundo 

terminou por conviver com sobras de solo para suas 

operações. Isso gerou a oportunidade de que os 

portos passassem a compartilhar projetos imobiliários 

que, ao mesmo tempo em que viabilizavam 

resultados econômicos, produziam outro modo 

de convívio com as cidades. Da mesma forma, são 

identificáveis projetos urbanos associados com 

remoção de usos impactantes com sua decorrente 

transferência para outras localidades litorâneas, 

como é o caso de cidades como San Francisco 

e Bilbao, e muitas que transferiram parte de suas 

indústrias navais. Entretanto, ainda há situações 

em que os portos impõem às cidades condições de 

convívio insuportáveis, como é o caso das cargas e 

dos armazenamentos perigosos na proximidade do 
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conduta inovadora por parte dos portos quanto às 

suas relações com as cidades: negociar novos padrões 

de convivência recuperando a imagem pública de 

uso impactante a partir de entendimentos com essas 

cidades e pelo apoio a suas demandas de mudanças 

urbanas. Nesse entendimento, as novas viabilidades 

passam a ser originadas de novos usos, integrando 

o novo desenvolvimento como componente de 

operações imobiliárias convenientes aos portos e 

às cidades de sua base. Essa forma poderá levar à 

convergência de ideias de relação adequada entre a 

cidade de Fortaleza e o Porto do Mucuripe.

A região urbana de situação do Porto do 

Mucuripe é o lugar de primeira abordagem do 

território fortalezense, pelo espanhol Vicente 

Pinzon. Foi o lugar da primeira tentativa de criação 

das condições de chegada e partida, depois vencida 

pela situação bem mais próxima da vila histórica, a 

foz do Riacho Pajeú, uma vez que sua distância até 

a área que hoje corresponde ao Centro Urbano era 

um fator de inviabilidade. Na localidade foi erguido 

o antigo Farol, hoje escondido entre as habitações 

populares. A zona é uma “garganta desértica” 

de travessia viária conectora da Praia do Futuro 

com a Avenida Beira Mar, em constante situação 

de impasse ambiental e depressão urbana. A esse 

cenário se associam os bairros populares do Serviluz 

e do Titanzinho, em condições de precariedade, 

embora em conveniência de uma base de emprego 

no porto, alimentando a espera de melhorias só 

alcançáveis por estabelecimento de conectividade 

definitiva com o restante da cidade. Esse contexto, 

assim descrito, está a demonstrar que uma medida 

que levasse em conta o remanejamento de parte dos 

usos e a proposição de novas bases de economia 

local seria de grandioso resultado na economia, no 

ambiente e na sociedade, como se pretende na visão 

sustentável.

Porto do Mucuripe e a destinação de usos de sua 

área, ainda classificada como industrial.

São conhecidas no meio técnico as complexidades 

de instalação e manutenção do Porto do Mucuripe 

em decorrência de seu convívio com os impactos 

oceânicos. Obras constantes de enrocamento e 

outros detalhes para apoiar essa convivência têm 

acompanhado a vida do Porto. Isso produz custos 

que demandam, atualmente, receita decorrente dos 

usos da estrutura para sua própria manutenção. 

Isso significa que substituir os usos industriais 

da zona implica criar outra mistura de usos que 

venha a compensar as perdas de receitas com a 

retirada das armazenagens e cargas perigosas, e 

assim manter o porto renovado com sua atividade 

turística como predominante. Nos dias atuais, com 

o crescimento urbano de Fortaleza, torna-se possível 

perceber a inadequação urbanística da atividade 

principal em paisagem histórica tão importante e 

delicada. Entretanto, teremos que buscar formas 

balanceadas de reduzir efeitos indesejáveis e 

realçar aspectos positivos da região urbana, com 

flexibilização funcional que venha a atenuar parte 

das atividades geradoras de impactos e convertê-las 

em oportunidades estratégicas, a partir da inserção 

de novos sistemas de usos do solo com resultados 

mitigados a partir da remoção de outros usos, 

como é comum em inúmeros projetos urbanísticos 

similares em todo o mundo. 

Os portos sempre foram considerados como 

estruturas indispensáveis em situações de orla e, ao 

mesmo tempo, produtores de inevitáveis impactos 

ambientais. Com as mudanças de logística ocorridas 

por conta da adoção do uso de contêineres, 

associadas a várias outras transformações de 

operação por apoio de novas tecnologias, os portos 

do mundo começaram a acumular sobras de glebas 

em suas áreas de operação. Isso conduziu a uma 
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Com base nesses pressupostos de análise 

urbanística e interpretação da forma de urbanização 

resultante na área do Mucuripe, o Plano Mestre 

Urbanístico e de Mobilidade – Fortaleza 2040 elaborou 

uma demonstração da explosão de oportunidades a 

partir de diretrizes e políticas urbanas adequadas à 

urbanização da Praia do Futuro com a transformação 

do Porto do Mucuripe em um terminal Turístico e ao 

mesmo tempo o espaço memorável e orientado para 

o desfrute livre da “esquina da orla fortalezense”.

Embora as propostas de crescimento e intensificação 

edificatória do Fortaleza 2040 tenham por meta 

principal a distribuição espacial de oportunidades, e 

por isso não cheguem a demandar como prioridade 

a construção territorialmente concentrada de torres 

de grande altura, o redesenho integrado da zona do 

Porto do Mucuripe integrada com a Praia do Futuro 

pode aproveitar oportunidades geradas com o já 

previsto incremento de altura do farol, uma vez que 

haverá mudança no cone de controle das alturas 

das edificações. A visão pretende também apoiar a 

inserção urbana da comunidade do Titanzinho, de 

forma comunitariamente integrada com o Serviluz, 

preservando sua autonomia espacial, adotando nova 

rede de acessibilidade a oportunidades, produzindo 

melhorias sem estimular nem incluir nos propósitos 

os processos de remoção de residentes. Com isso, 

poderíamos libertar o antigo farol da asfixia espacial 

e de visibilidade, e, ao mesmo tempo, dotar a região 

de espaços públicos compartilháveis com toda a 

comunidade de Fortaleza, com potente atratividade 

para os visitantes turísticos. O Plano Mestre mantém 

as intenções de compartilhar vantagens decorrentes 

da retirada dos depósitos e da circulação de cargas 

perigosas, com manutenção apenas do transporte 

de farinha dos moinhos de trigo, sem geração de 

potenciais situações de perigo para as futuras 

vizinhanças.

Assim, serão expressivamente reduzidos os 

efeitos negativos de manutenção da área como zona 

industrial, assim como serão balanceadas as perdas, 

com a conquista de benefícios provenientes da 

transformação da zona deprimida em uma área de 

usos híbridos, favorecendo o contato com visitantes 

turísticos e aproveitando os resultados dos negócios 

daí decorrentes. O sistema urbano Mucuripe-

Praia do Futuro harmonizará a convivência de seus 

novos habitantes de padrões de renda e estilos de 

vida diversificados e permitirá o compartilhamento 

de acesso e desfrute da paisagem histórica, 

desenvolvendo um imenso potencial de negócios de 

varejo e criando vida comunitária intensa e coesa, 

com base na diversidade.

A nova paisagem construída para as futuras 

vizinhanças deverá ser apoiada pela tradição 

esportiva da comunidade do Titanzinho, no sentido 

de viabilizar a oferta projetada de espaços de parques 

e práticas esportivas diferenciadas, contribuindo 

com a formação do caráter da nova zona urbana 

como cenário da vida saudável.

A existência de um projeto municipal que prevê 

na Praia do Futuro o acolhimento de um Parque 

Tecnológico permitirá a progressiva decisão que 

poderá transformar Fortaleza em uma cidade 

pioneira, que viabilizará a troca de operações 

industriais com as inconveniências e perigos do 

óleo combustível pela tecnologia limpa, adaptável 

à vida de vizinhança, em associação com aspectos 

ligados à indústria criativa, às atividades terciárias 

e à criatividade, como o novo capital industrial 

amparado no convívio com um cenário ambiental 

qualificado. Essa convivência se completará com os 

componentes do terminal de transportes marítimos 

para tender ao fluxo turístico e com a produção da 

diversidade de alimentos decorrentes da indústria 

de trigo. Assim, se formará uma base temática de 
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atividades capaz de proporcionar à região a inclusão 

devida de seus atuais moradores e a abertura para a 

formação do ambiente contemporâneo de produção 

ambientalmente conveniente.

Além dessa abrangência, a visão do Fortaleza 2040 

considera a importância da boa conectividade entre a 

nova urbanização e a área dos morros circundantes, 

onde será implantada uma unidade do “Coração 

de Bairro” em proximidade de um pequeno Museu-

Mirante a se situar na antiga estrutura, em cota 

elevada do Farol atualmente ainda em uso, situado 

em proximidade da pracinha do Morro de Santa 

Terezinha. Ainda se incluirá neste Plano Específico, 

que deverá ser traduzido futuramente em Plano 

Setorial, a paisagem da Foz do Rio Cocó, dentro 

das fronteiras das áreas ambientalmente viáveis 

para urbanização, com proposição de outro polo 

extremo do corredor como lugar de oportunidades 

de qualificação do desenvolvimento e apoio às 

comunidades locais. Essa visão inclui a convivência 

do novo desenvolvimento com as áreas de ZEIS já 

existentes e propõe balanceamentos locacionais, 

com criação de novas oportunidades sem perdas 

de resultados para os componentes do novo 

desenvolvimento. Aí se assentarão as bases para o 

desenvolvimento de hotéis em paisagem calma, com 

características típicas de resorts.
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AMENIZAÇÃO DE EFEITOS 
DECORRENTES DE IMPLANTAÇÃO 
DAS ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS DO 
METRÔ SUL, VLT E BRT OESTE

Entre os primeiros sistemas de transportes ferroviários implantados em 

Fortaleza, destaca-se, em 1875, a linha que foi destinada ao acesso à cidade 

de Baturité, como ponto final de sua primeira etapa de implementação. 

O segundo trecho foi o prolongamento do trajeto até a cidade de Cedro, 

e o terceiro trecho implantado chegou à cidade do Crato. Esses sistemas, 

juntamente com a implementação posterior da estrada de ferro que 

conduzia à zona norte do estado, deixaram como herança para a cidade 

de Fortaleza zonas lineares contínuas que foram a eles anteriormente 

dedicadas. Algumas dessas faixas tornaram-se reservas de usos do solo a 

partir da remoção dos sistemas.

Como é de praxe nos planejamentos de metrópoles, zonas desse tipo 

são oportunamente escolhidas para a implantação de novos sistemas 

contemporâneos de transportes urbanos, incluindo metrôs subterrâneos, 

elevados ou em superfície, uma vez que a reserva de área e sua convivência 

com cruzamentos de vias já está consolidada. Entretanto, nem todas as 

vezes esse traçado herdado se comprova ser o melhor para as demandas 

da nova cidade, relacionando transportes com usos do solo, uma vez que 

os traçados originais não tinham como objetivos os destinos urbanos, e sim 

suburbanos e interurbanos.

Talvez Fortaleza tenha avaliado de maneira não aprofundada esse aspecto 

que demandaria cautela, para a obtenção de resultados mais seguros quanto 

ao traçado de metrôs e VLT. A garantia contra esses padrões de inadequação 

é a tarefa desenvolvida com inclusão da ação projetual interdisciplinar, 

incluindo vários padrões de especialidades técnicas onde são indispensáveis, 

no mínimo, engenharias variadas, urbanismo e socioeconomia. Assim, por 

ausência das ponderações complexas típicas, incluímos em nossa cidade 

atual sistemas ferroviários com desenvolvimento em superfície, o que nos 

obriga a conviver com a indesejável separação física entre comunidades 

urbanas e seus efeitos negativos significativos (Mapa 74).

Em seguida, aplicamos os mesmos critérios para implantar o sistema de 

VLT, fixando outra “muralha” socialmente bloqueadora, além da expressiva 

CAPÍTULO 30
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quantidade de remoções de moradores de quatro 

gerações de vida na mesma área. Os critérios 

aplicáveis do urbanismo sustentável nos inspiram a 

incluir esses históricos ocupantes como os primeiros 

beneficiados pelas conquistas de mudança, e isso 

inclui a proteção, para os idosos, do direito de 

viverem a vida toda nos lugares em que residem. 

Quando isso não for possível, devemos buscar 

inserir essas pessoas em situação de proximidade 

e familiaridade com a zona original. Naturalmente, 

esse é um desafio de desenho que mereceria o 

máximo de carinho e orgulho cívico por conta de 

seus resultados obtidos.

A implantação dos sistemas de transportes 

ferroviários no âmbito urbano de Fortaleza, onde 

se destacam o Metrô Sul e o VLT, atualmente em 

construção, tomou por base critérios projetuais que 

resultaram na dura escolha entre o desenvolvimento 

de um sistema aéreo, subterrâneo ou de superfície, 

e isso foi inevitável. Assim, a implantação da linha 

do Metrô Sul foi definida como de superfície, em 

parte, incluindo uma parte central do trajeto em 

linha subterrânea. O VLT, por sua vez, totalmente 

em superfície.

Quando isso ocorre, normalmente se enfrentam 

problemas de difícil conciliação entre as declividades 

dos pavimentos e os traçados viários urbanos, que 

se caracterizam pela variedade de rampas para 

servir ao uso flexível de pessoas e automóveis, e as 

demandas de declividade específicas para transportes 

ferroviários, cuja rigidez e flexibilidade tornam 

inevitável a criação de zonas alternadas de fossos e 

aterros, que resultam em muralhas bloqueadoras em 

ambas as situações.

Assim, em decorrência da necessidade de evitar 

construções subterrâneas, inúmeros impactos foram 

gerados sobre o tecido urbano da cidade, onde os 

mais notáveis estão relacionados à produção de 

bloqueios físicos separadores de comunidades e o 

surgimento de zonas deprimidas nas proximidades 

dos muros. Essas zonas urbanas deprimidas terminam 

por produzir decréscimo no valor das propriedades 

adjacentes e tendem a reduzir drasticamente 

seu coeficiente de uso, resultando em situações 

desérticas e sem vitalidade.

Esse resultado corresponde à geração de 

grandiosas perdas urbanas que o Plano Mestre 

Urbanístico e de Mobilidade – Fortaleza 2040 tentará 

reduzir por meios físicos complementares, com 

vistas a restaurar a conectividade das comunidades 

e reconstruir ambientes públicos nas adjacências 

das referidas linhas. Esses lugares poderão ter 

sua vitalidade restaurada a partir da inserção de 

componentes de função amenizadora dos impactos 

gerados no espaço público. As soluções escolhidas 

estão dirigidas às adjacências da Linha Sul do Metrô 

(Figuras 45 a 49).Para a faixa anteriormente dedicada 

à futura implantação do Metrô Oeste,a partir do 

Plano Mestre foi prevista a instalação de um sistema 

de BRT com a consequente configuração de um 

Corredor de Urbanização Orientada pelo Transporte 

Público, em substituição à atual linha ferroviária 

(Figuras 50 a 52).

O plano considera também a necessidade de 

amenização de efeitos negativos no espaço público 

de proximidade à faixa adjacente ao VLT (Figura53 a 

55). Assim, as propostas e medidas de amenização 

de efeitos, decorrentes de implantação de linhas 

ferroviárias de superfícies e seus inevitáveis meios 

físicos de segregação, estão representadas nas 

figuras.
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Figura 45 – Variações de seções no Metrofor Sul com propostas de amenização de impactos

Fonte: Plano Fortaleza 2040.
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Figura 46 – Variações de seções no Metrofor Sul com propostas de amenização de impactos

Fonte: Plano Fortaleza 2040.
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Figura 47 – Variações de seções no Metrofor sul com propostas de amenização de impactos

Fonte: Plano Fortaleza 2040.
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Figura 48 – Variações de seções no Metrofor sul com propostas de amenização de impactos

Fonte: Plano Fortaleza 2040.
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Figura 49 – Variações de seções no Metrofor sul com propostas de amenização de impactos

Fonte: Plano Fortaleza 2040.
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Figura 50 – Variações de seções no BRT oeste com propostas de amenização de impactos

Fonte: Plano Fortaleza 2040.
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Figura 52 – Variações de seções no BRT oeste com propostas de amenização de impactos

Fonte: Plano Fortaleza 2040.
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Figura 51 – Variações de seções no BRT oeste com propostas de amenização de impactos

Fonte: Plano Fortaleza 2040.

TREM

TREM

TREM

COMÉRCIO, FACILIDADES
E USO INSTITUCIONAL

COMÉRCIO, FACILIDADES
E USO INSTITUCIONAL

COMÉRCIO, FACILIDADES
E USO INSTITUCIONAL

INTENSIFICAÇÃO 
COM USOS MISTOS

INTENSIFICAÇÃO COM USOS MISTOS

INTENSIFICAÇÃO COM 
USOS MISTOS



109109

Figura 53 – Variações de seções no Transporte Leve sobre Trilho (VLT) com propostas de amenização de 
impactos

Fonte: Plano Fortaleza 2040.
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Figura 54 – Variações de seções no Transporte Leve sobre Trilho (VLT) com propostas de amenização de 
impactos

Fonte: Plano Fortaleza 2040.
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Figura 55 – Variações de seções no Transporte Leve sobre Trilho (VLT) com propostas de amenização de 
impactos

Fonte: Plano Fortaleza 2040.
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NECESSIDADE DE REVISÃO 
DO PROJETO METRÔ LESTE

31.1 REFLEXÕES SOBRE O MODO METRÔ

Este resumo de considerações técnicas inclui informações que poderão 

ser úteis para anteceder as tomadas de decisões sobre escolhas de modo 

de transporte urbano de passageiros do tipo pesado sobre trilhos. É parte 

componente de uma compilação de leituras realizadas pela equipe do Plano 

Mestre sobre padrões de mobilidade,cujo conteúdo se origina de obras 

técnicas de reconhecida importância, entre as quais devem ser citadas as de 

Cervero (1998),  Grava (2003), Steiner e Butler (2007) e Vuchi (2007). 

•  Sigurd Grava, Urban Transportation Systems, McGraw Hill, 2003

•  Vukan R. Vuchi, Urban Trasit, Wiley, 2007

•  Robert Cervero, The Transit Metropolis, Island Press, 1998

•  Frederick Steiner and Kent Butler, Planning and Urban Design Standards, 

American Planning Association, 2007

HISTÓRIA

Na segunda metade do século XIX tornou-se urgente criar altos volumes 

de meios de transporte de massa, isto porque as grandes cidades do mundo 

recém-industrializado estavam com o excesso caótico de carroças, vagões, 

carruagens, e pessoas no ambiente das ruas. O progresso dos processos 

de produção exigiu movimentação eficiente de bens, trabalhadores e 

consumidores, mas em vez disso só havia a completa imobilidade. Os serviços 

públicos ao longo da superfície das ruas não tinham capacidade de atender 

de apoiar o crescimento explosivo e a intensidade de demanda, uma vez 

que as maiores cidades se tornaram centro de produção. Pontos de origem 

e destino das viagens diárias se deslocaram par situações mais distantes, 

além do alcance humano por meio de pernas ou carroças de tração animal.

UMA VISÃO DE MESTRE: SIGURD GRAVA

“O futuro da expansão de Sistemas de Metrô dependerá das 

respostas a uma série de questões. Existem cidades que, gravemente, 

CAPÍTULO 31
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estão a demandar serviços de transportes 

públicos com esta magnitude de custos, de 

complexidade construtiva e de capacidade? 

Talvez no mundo em desenvolvimento sim, e 

mesmo assim a resposta não é tão claramente 

afirmativa no âmbito técnico mundial. Existem 

muitos corredores específicos, em áreas 

metropolitanas que clamam por tal serviço? 

Muitas das oportunidades óbvias já estão 

resolvidas no mundo desenvolvido onde as 

continuamente decrescentes densidades não 

justificam bem este alto volume de serviço 

em muitos lugares do mundo. Quem pode 

pagar por esta cauda de desenvolvimento já 

ocorrido? Provavelmente nenhuma cidade 

por si mesmo, e recursos externos ou federais 

teriam que ser empacotados para algum 

projeto específico. Poderemos depender 

religiosamente dos cálculos de custos efetivos 

que parecem dominar as tomadas de decisões 

atuais, equilibrando o número de novos 

passageiros em um sistema, que, quando de 

sua inauguração já são contra os dólares gastos 

na construção? Ótimo, mas vamos também 

incluir alguma visão e alguma expectativa 

de longo prazo. Neste futuro de suficiente 

civismo, política e imaginação iremos fazer 

um maior investimento na infraestrutura 

básica da cidade como um todo, com vistas ao 

futuro?Vamos esperar que sim”. 

“Uma última nota de cautela é no sentido 

de que, antes de encaminhar um projeto 

detalhado de modo de transporte pesado 

sobre trilho. Enquanto alguma pessoa 

racional, pode, com alguma reflexão, definir 

necessidades, visualizar impactos, e fazer 

razoáveis sugestões com vistas aos vários 

modos de serviços de transportes, as decisões 

acerca de operações por meio de Metrô têm 

de ser abordadas consideravelmente, de 

maneira bastante cautelosa. Os elementos 

técnicos são complicados, e as consequências 

decorrentes dos vários tipos de escolha não são 

imediatamente óbvias. Isto requer expertise 

técnica, com conteúdos apresentados de 

maneira que qualquer pessoa possa entender. 

Acima de tudo, a construção e a operação de 

um sistema de Metrô envolverá gastos de uma 

quantidade tão massiva de recursos públicos, 

e que de forma responsável não pode ser 

decidida superficialmente.” (Sigurd Grava: 

Urban Transportation Systems, Choices For 

Communities, McGraw Hill, 2002)

AINDA SOBRE METRÔS

O metrô é definido como um modo de transporte 

de passageiros para uso urbano que sempre deve 

ser pensado, desenhado e construído para operar 

rápida e seguramente, enquanto carrega grandes 

contingentes de passageiros em trens de múltiplos 

carros. É usualmente baseado em trilhos, embora 

alguns sistemas já empreguem pneus. A faixa de 

domínio é absolutamente exclusiva, não permitindo 

nada nemninguém dentro de sua zona de trilhos 

(exceto pessoal de manutenção), seja essa zona em 

túnel, seja em superfície, seja elevada. Os carros 

têm propulsão baseada em motores elétricos, 

para permitir ganhos rápidos de aceleração e 

desaceleração e evitar poluição do ar em túneis.

Basicamente, um metrô usa veículos típicos de 

transporte sobre trilhos, mas as linhas são dispostas 

em túneis, em princípio, e sempre que for possível, 

como modo de transporte eficiente para áreas 

densamente urbanizadas ou dentro de bairros 

centrais. Não há dúvida de que o aspecto principal 
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de um trilho pesado é sua inigualável habilitação 

para carregar massas de passageiros, o que se traduz 

em cerca de 40.000 ou mais por trilha, por hora. 

Desafortunadamente, esses benefícios só podem 

ser obtidos a custo muito alto, incremento que 

tem acontecido desde o início de sua atualização e 

tem se tornado cada vez mais intenso nas últimas 

décadas, à medida que a intensidade de construção 

nas metrópoles também aumenta. A conta final de 

um metrô em uma cidade, ou mesmo em um país, 

tende cada vez mais a ser um montante de uma 

considerável e geralmente inacessível soma. Para se 

ter ideia, o custo por quilômetro da construção de 

um metrô é nove vezes maior que o valor dos custos 

de implantação de um sistema VLT, em padrão 

industrial internacional.

O futuro de uma implantação, e até mesmo 

de uma expansão de metrô e suas urbanizações 

complementares, dependerá de uma série de 

questões com suas respectivas respostas. A principal 

delas é a seguinte: estamos diante do caso de uma 

cidade que necessita de serviços de transporte 

público com tal magnitude e capacidade de carga?

Enquanto qualquer pessoa racional pode, com 

algum pensamento dedicado, definir necessidades, 

visualizar impactos e fazer sugestões razoáveis com 

vistas a alguns modos de serviço de transportes, 

decisões sobre operações de metrô têm que ser 

abordadas com considerável atenção e o máximo 

de cuidado. Isso se verifica porque os elementos 

técnicos que alimentam as tomadas de decisão, 

incluindo-se entre eles a alteração de valor 

imobiliário, a qualidade ambiental, os transtornos 

nas atividades por causa de obras e, por fim, as 

alterações coordenadas de uso do solo, necessitam 

ser convenientemente cruzadas, levando-se em 

conta benefícios obrigatórios na economia, no 

ambiente urbano e na vida sociocultural das 

vizinhanças envolvidas. São decisões complicadas, 

e as consequências dessas variadas escolhas e seu 

cruzamento não são imediatamente óbvias.

Tudo requer expertise técnica combinando 

urbanismo com transporte, e sua apresentação, 

é claro, tem que ser de forma que todos possam 

entender os resultados da escolha com clareza. 

Acima de tudo, a construção de um metrô envolverá 

montantes de custos massivos de recursos públicos 

e consequências na qualidade urbanística das 

vizinhanças, e que responsavelmente não podem 

ser decididos de forma superficial. É dessa forma e 

com essa responsabilidade que a equipe do Plano 

Mestre analisou a questão local de implantação 

de um corredor de metrô na zona leste da cidade, 

considerando alternativas e resultados em termos 

de satisfação das necessidades expressas pela 

população.

ALTA CAPACIDADE COM POUCO ESPAÇO DE 
PROJEÇÃO

No transporte pesado sobre trilhos, as operações 

são compactas, passageiros são concentrados 

dentro dos carros e se movimentam de maneira 

rápida em trens compostos de muitos carros, um 

em seguida ao outro, em intervalos de 4 minutos. 

Nenhum outro serviço pode transportar tanta gente 

em uma só trilha durante uma hora ou um dia. Os 

elementos básicos do serviço têm sido lapidados em 

muitos anos para atingir essa inigualável capacidade 

de funcionamento. As operações e suas respectivas 

viabilidades, quando ancoradas em uso do solo de 

alta densidade, também asseguram que o uso da 

superfície do espaço urbano será mínimo. Nesse 

modo de transporte, as faixas de domínio são 

relativamente estreitas ou as trilhas não ocupam 

espaços de superfície urbana, uma vez que metrôs 



116116

quase sempre são dispostos acima ou abaixo do nível 

do chão (túnel ou elevado), sendo sua implantação 

em superfície considerada apenas em casos muito 

especiais ou remotos. 

CÁLCULO DE VIABILIDADES

Uma importante análise sobre transporte urbano 

realizada em 1982 e sempre citada subsequentemente 

em inúmeros estudos em todo o mundo sugere 

que, a rigor, uma base de densidade de 2.000 hab./

ha (muitos manuais recomendam 900/ha) em um 

corredor seria requisitada antes de se considerar a 

implantação de um sistema de transporte pesado 

sobre trilhos. Outro critério é que 9.000 passageiros/

km diários por km de rota têm que ser gerados para 

justificar um serviço sobre trilhos, e que 12.500 a 

25.000 passageiros/km diários por km de rota são 

necessários para justificar um túnel. Fortaleza não 

apresenta esses dados de urbanização referentes 

para viabilização.

A situação é diferente em países em 

desenvolvimento, e tem sido sugerido que uma 

população de 5milhões é o limiar do tamanho para 

justificar um sistema de transportes sobre trilhos e 

que 700.000 ou mais pessoas por viagem por dia 

tem de ser gerada em um corredor para que um 

modo de trilho seja viável.

Qualquer que seja a situação de viabilidade ao 

nível metropolitano, a justificativa para construções 

ainda é um assunto local. Corredores com suficiente 

densidade e nós de destinação principal podem 

seguramente apoiar vários trens em operações 

rápidas, assistidos por serviços alimentadores. A 

regra apoiada pelos planejadores de transportes 

públicos americanos em certa época era de que 

o total de viagens diárias em uma linha deveria 

ser pelo menos de 30.000, com uma demanda 

em horário de pico em uma direção excedendo a 

8.000. Outra sugestão era de que pelo menos 5.000 

passageiros por hora em uma simples direção seriam 

necessários para considerar um transporte pesado 

sobre trilhos, e que com 10.000 clientes qualquer 

serviço é definitivamente apoiável (SMITH).

Dado aos custos estratosféricos recentes das 

linhas de metrô, essas normas nem sempre são 

viáveis. Tais demandas podem e devem muitas vezes 

ser acomodadas em transporte leve sobre trilhos e até 

por ônibus rápido. Dessa forma, a base de projeção 

de demanda de atendimento nas comunidades 

americanas deverá ser situada em um intervalo de 

15.000 a 20.000 passageiros por hora de pico em 

uma única direção. A menos, é claro, que existam 

condições especiais e sejam focados planos de longo 

alcance que se movimentem deliberadamente por 

meio de um padrão de alta densidade com uso do 

solo sinergético e políticas especiais de transporte.

O LONGO E DIFÍCIL PERÍODO DE 
IMPLEMENTAÇÃO

Deixando de lado o tempo consumido com 

aprovações e análises – o qual, em países cujas 

salvaguardas têm extensivas proteções comunitárias 

e ambientais, é bastante considerável – a implantação 

de um sistema de metrô, mesmo apoiado 

em recursos financeiros regulares, consumirá 

considerável montante de tempo (10 anos ou mais). 

Sua construção é elaborada em um lento processo 

que pode até se estender por muitos anos além. A 

vida normal do corredor urbano de sua implantação 

pode ser altamente perturbada, até mesmo usando-

se os métodos de túneis profundos, uma vez que a 

obra só poderá dispor de limitados números de shafts 

de entrada e remoção de materiais e equipamentos.

Para os casos em que muita atenção com esse aspecto 

não foi dedicada, as avaliações recentes sugerem que 

aquelas perturbações temporárias podem chegar mesmo 
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a ser mais agigantadas que os futuros benefícios do serviço 

e poderá não se realizar o balanceamento desejável, até 

mesmo se forem contabilizados os efeitos negativos por 

um longo período do sistema, mesmo em pleno uso.

TRILHAS E FAIXAS DE DOMÍNIO

Uma vez que um sistema pesado sobre trilhos é 

uma ferrovia, os componentes físicos não são muito 

diferentes daqueles elementos dos tipos“trilho” 

e “leve sobre trilhos”, exceto que eles têm mais 

robustez para suportar o uso superintenso e 

mais avançado para responder com eficiência às 

necessidades do serviço rápido. O transporte pesado 

sobre trilhos – metrô – é o extremo dos transportes 

ferroviários.

Uma vez que, nos casos de metrô, a separação 

total ao nível do chão tem que ser mantida (exceto 

para sistemas híbridos que são extraordinários), em 

princípio, uma linha do metrô tem que ser situada 

no subsolo ou em estruturas elevadas. Situações de 

linha em superfície somente podem ser consideradas 

se intrusões laterais puderem ser preventivamente 

evitadas de forma absoluta por muros impenetráveis, 

faixas de amortecimento, passagens subterrâneas 

ou elevadas, e dispositivos similares. Nesses casos, 

a vizinhança terá que se adaptar aos impactos 

negativos, que incluem os bloqueios e as demandas 

de conectividade transversais por meio de viadutos, 

passarelas e outras soluções típicas. Ilhas de 

autoestradas, corredores existentes de ferrovias e 

terras entre grandes propriedades industriais ou 

institucionais são prováveis candidatos a serem a base 

possível para situar a superfície de assentamento de 

parte das linhas, quando isso é forçoso.

METRÔ E DENSIDADE

Nas grandes cidades do mundo, os grandes 

equipamentos para grande volume de passageiros são 

os sistemas pesados sobre trilhos, também chamados 

transporte rápido sobre trilhos e conhecidos como 

metrôs na Europa, Ásia e América Latina. Os metrôs 

funcionam melhor em cidades grandes e densas. 

As densidades encontradas em Hong Kong e na 

Ilha de Manhattan não podem ser sustentadas sem 

serviços pesados sobre trilhos, e esses serviços, por 

sua vez, não podem ser sustentados sem altíssimas 

densidades. De fato, o relacionamento é simbiótico. 

Atualmente, mais de 90% de todas as viagens do 

período de pico para ir do centro de Londres são por 

transporte público, principalmente via metrô.

Hoje em dia, existem cerca de 80 sistemas de 

metrô no mundo, incluindo 27 na Europa, 70 na 

Ásia, 70 na União Soviética, 12 na América do 

Norte, 7 na América Latina e 1 na África. Em uma 

estatística, tomando por base a unidade passageiro 

por quilômetro, os metrôs mais intensivamente 

usados são, pela ordem, São Paulo, Moscou, Tóquio, 

São Petersburgo, Osaka, Hong Kong e Cidade do 

México. A ausência dos metrôs da Europa Ocidental, 

Canadá e dos EUA nesse ranking deve-se ao fato 

de que seus residentes possuem carros e o custo é 

relativamente baixo.

CORREDOR DE ALTA DENSIDADE COMO NICHO 
DE MERCADO PARA METRÔ COM EFICIÊNCIA

O nicho de mercado de serviços pesados sobre 

trilho é o corredor urbano de alto volume. Quando 

acomodando mais que cinquenta mil passageiros 

por hora em cada direção, os serviços pesados sobre 

trilhos possibilitam alta velocidade combinada com 

conexões de alta performance dentro das áreas 

urbanizadas, bem como entre áreas periféricas e 

bairros centrais de negócios. Nas zonas centrais, 

esses sistemas normalmente operam de forma 

subterrânea.
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Para justificar o alto custo de aquisição de terrenos, 

relocações e escavações, os metrôs requerem 

altíssimos volumes de tráfego. Muitas das estações 

de metrô são mais distantes entre si que as paradas 

de VLT, usualmente dois ou mais quilômetros uma 

da outra, exceto na zona central, onde podem ter 

três ou quatro quadras de distância uma da outra. 

Pelo fato de ser o mais caro serviço metropolitano 

sobre trilhos e operar em altas velocidades, seus 

impactos em acessibilidade e no desenvolvimento 

urbano tendem a ser grandiosos.

SOBRE METRÔE BRT

Tempo de viagem Porta a Porta

Viagens por carro ou moto sempre fazem menor 

tempo se comparadas com todos os outros modos, 

a não ser que ocorra grande congestionamento na 

via. A viagem por metrô subterrâneo ou elevado 

realiza um tempo de percurso mínimo, porta a 

porta, com cerca de 20 minutos. A caminhada é 

mais rápida que o uso do metrô para distâncias de 

um a dois quilômetros, e a bicicleta também é mais 

rápida para distâncias de até quatro quilômetros. 

O sistema de BRT oferece tempo de viagem menor 

que o do metrô se a distância a viajar for menor que 

seis quilômetros. O metrô somente será eficiente 

se as distâncias forem maiores que 12 quilômetros. 

No caso fortalezense, nossos percursos urbanos 

máximos serão de 12 a 13 quilômetros, ocorrendo 

na maioria dos corredores extensões que variam de 

10 a 11 quilômetros.

Quando se torna necessário introduzir uma 

transferência de linha ou uma viagem alimentadora 

para conduzir a uma viagem de metrô, então 

a viagem por metrô consome mais tempo que 

por carro ou moto, no caso de viagens menores 

que 12 quilômetros, mesmo que venha a ocorrer 

congestionamento na via. Essa condição é o limite 

onde se enquadra a condição urbana de Fortaleza.

Na medida em que todas as cidades na Índia, 

por exemplo, têm centros urbanos muito frágeis, 

novas urbanizações residenciais e de negócios se 

expandem de maneira radial, sendo localizadas nas 

periferias. Isso deixa claro que nenhum transporte 

por trilho, em suas rotas separadas, contribuirá para 

transportar um número significante de comutadores 

nas cidades indianas do futuro. Somente um sistema 

de transporte público altamente conectado, como 

o que está proposto no Plano Mestre de Fortaleza, 

poderá promover a irrigação do território com 

transporte viável.

Com o custo de um quilômetro de metrô, é 

possível construir 20 a 30 quilômetros de BRT. Isso 

equivale ao custo de três Corredores de Urbanização 

Orientada pelo Transporte Público, como proposto 

no Fortaleza 2040. Esse custo do BRT inclui tubulação 

de água, serviços elétricos, calçadas qualificadas, 

ciclovias, iluminação moderna e mobiliário urbano.

Razões para a Adoção do Sistema BRT

•  Economia: o transporte público sobre o nível do 

chão na forma de ônibus ou bonde é infinitamente 

mais fácil de construir, manter e operar;

•  Eficiência: o transporte público é um dos mais 

eficientes quanto a consumo de energia, uso do 

espaço e segurança dos residentes. Portanto, não 

há razão para removê-lo da superfície da via;

•  Acessibilidade: na condição de subterrâneo ou 

elevado, o transporte público perde cerca de 60% 

dos potenciais usuários se comparado com os modos 

que circulam sobre a superfície da via. Rampas, 

elevadores, escadas rolantes etc. têm altos os custos 

com construção, manutenção e operação;

•  Segurança: quando os sistemas de transporte 

público circulam sobre a superfície da via, 
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permanecerão sob o controle social e por isso 

serão mais seguros;

•  Economia Urbana: transporte público ao nível 

da rua é bom para a economia, e, quando 

transformado em subterrâneo, produz efeitos 

negativos no comércio local;

•  Estrutural: o transporte público ao nível da rua 

assegura que as pessoas se movimentam sem 

mudanças fundamentais de estruturas urbanas, 

e isso produz flexibilidade em mudanças de usos 

do solo;

• Visão Urbana: é crucial integrar o transporte 

público no mapa mental de residentes e visitantes. 

Transporte público nas ruas diz às pessoas que 

ali existe uma cidade socialmente equilibrada e 

legível; e

•  Ambiental: transporte público na rua serve como 

um indicador para um ambiente amigável entre 

transportes na cidade. Para integrar o transporte 

público à sociedade humana, é necessário mantê-

lo na superfície da rua, ao invés de colocá-lo no 

céu ou no subsolo.

31.2 PROPOSTA

No desenvolvimento dos propósitos urbanísticos e 

de mobilidade urbana incluídos no Plano Mestre, os 

sistemas de movimentação demandaram inúmeros 

procedimentos de avaliação, comparação, medidas 

viáveis, resultados e distribuição de benefícios, 

sempre relacionados à sua tradução no conforto 

distribuído à sociedade, na qualidade ambiental e 

na realização de uma boa economia. Dessa forma, 

definiram-se algumas referências fundamentais para 

as escolhas e tomadas de decisões:

•  É indispensável que a cidade, ao se antecipar nos 

aspectos de planejamento urbanístico, estabeleça 

de maneira sistêmica e coordenada os meios para 

integrar decisões sobre as movimentações de 

pessoas e bens, em harmonização com os usos 

do solo atuais e previstos até 2040;

•  Isso não será realizável sem a definição de um 

sistema de vias de suporte ao sistema principal 

de transporte público, com satisfação das 

indispensáveis demandas de adaptação por 

intervenções físicas, considerando estimativas de 

custos e benefícios potenciais produzidos com a 

mudança;

•  As infraestruturas demandadas para o 

funcionamento do futuro sistema de transportes, 

incluindo os casos de implantação ou melhorias 

adaptativas, deverão ser priorizadas;

•  Os efeitos criados no ambiente sócio espacial 

e resultantes das mudanças e seus benefícios 

distribuídos podem ser monitorados;

•  Foi necessário o entendimento dos elementos 

decisivos para escolha do modo de transporte, 

com aferição de suas viabilidades e adequação 

dos benefícios alcançáveis, sem deixar de 

proceder comparações de requisitos, efeitos e 

custos estimados resultantes da indicação do 

padrão a ser utilizado;

•  O grau de abrangência da decisão compositiva 

do Split modal foi decidido levando-se em conta 

os objetivos de alta conectividade e atendimento 

equitativo a todos os residentes da cidade, 

em consistência com seu futuro uso do solo, 

merecendo as considerações devidas para sua 

adequação à problemática específica da cidade 

de Fortaleza;

•  Foram rigorosamente observadas a capacidade 

e a demanda de densidade de urbanização dos 

corredores para a obtenção da carga viabilizadora 

do sistema de transporte público.

Aplicados esses critérios com vistas à busca de 

solução integral para o problema, evidenciaram-
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se questões que mereceram a adoção de decisões finais de planejamento 

urbanístico e de mobilidade. Todas as análises e comparações tiveram como 

referência os padrões já alcançados em outras situações práticas mundiais, 

com seus resultados de custos envolvidos e de distribuição de benefícios 

alcançados na sociedade. É importante considerar também a importância 

em atender aos requisitos de funcionamento e adequação de cada modo 

escolhido e seu desempenho em relação ao uso do solo existente na bacia 

de serviço.

A partir desses estudos, ficaram demonstrados os resultados de aplicação 
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do modo metrô para o trecho previsto para a avenida 

Santos Dumont, denominado Linha Leste. A avaliação 

urbanística associada com a visão especializada da 

equipe de tráfego revelou uma situação que, de 

um modo geral, demonstra encontrar a solução 

justa e adequada com a não implementação do 

modo metrô no leste da cidade. Por outro lado, a 

eficiência e a obtenção de resultados para o caso 

específico da cidade se dariam com maior resultado 

a partir da implementação de um sistema de BRT em 

parte do trajeto, complementado por outro sistema 

“irrigado” e conectado por bondes elétricos, nos 

trechos do bairro Aldeota, no Centro Urbano e na 

zona da orla, que seguirá em trechos conectados 

desde o Mercado dos Peixes até o Centro Urbano.

O sistema de bondes elétricos da Aldeota 

se estabeleceu identificando-se como bacia de 

captação a região compreendida entre as avenidas 

Abolição ao norte, Pontes Vieira ao sul, Via Expressa 

ao leste e Avenida Barão de Studart a oeste. Essa 

será a forma de evitar grande volume de tráfego 

alimentador por ônibus, com seus inevitáveis 

impactos no espaço público da região urbana e, ao 

mesmo tempo, configurar as grandes vantagens de 

implantação parcial de sistema de tráfego calmo, 

com consequente redução da motorização e 

intensificação do uso da rede de espaços públicos. 

Essa mistura de componentes do futuro urbano da 

zona resultará em espaço altamente qualificado 

para favorecer o consumo, permitir moradias em 

proximidade de inúmeras conveniências e atrair 

visitantes turísticos em atividades complementares 

às atividades de convenções, preferencialmente.

Esses resultados analíticos foram apresentados 

pela equipe de urbanismo e mobilidade à 

representantes do Governo Estadual em duas 

reuniões, onde os elementos componentes das 

avaliações foram demonstrados com respectivas 

fontes de referência, cujos conteúdos foram levados 

em conta como padrões comparativos. Além desses 

aspectos, foram consideradas as informações 

atualizadas por método comparativo, sobre os 

resultados de aplicação de cada modo, com efeitos 

de modificação de resultados conforme o padrão da 

cidade considerada como campo de aplicação. Dessa 

forma, ocorrem diversidades em custo por quilômetro 

de serviços de metrô, por exemplo, a partir de 

variações no tecido viário, na topografia, na relação 

com água subterrânea, nos padrões geológicos de 

solo, no valor de solo urbano na área de implantação 

e outros fatores que foram considerados nas análises 

comparativas de custos e benefícios. Também foram 

considerados os benefícios de cada uso modal em 

relação às variações do padrão urbano localizado em 

cada região urbana.

Ao final dessa etapa de trabalho, a equipe de 

urbanismo e mobilidade do Plano Mestre decidiu 

pela proposição de substituição da implementação 

de um sistema metroviário, no caso da Linha Leste, 

por um sistema misto de trecho por BRT e formação 

de uma bacia atendida por ônibus elétricos, onde 

gradativamente se instala uma área predominante 

de gradativa implementação de usos mistos, o que 

contará com o estímulo do Plano Mestre (Figuras 

56 a 58).
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ESTRUTURAÇÃO DOS PRINCIPAIS 
COMPONENTES DO FUTURO USO DO SOLO: 
BASE NATURAL, ZONAS SECUNDÁRIAS 
E CORREDORES DE URBANIZAÇÃO 
ORIENTADAPELO TRANSPORTE PÚBLICO

32.1 URBANIZAÇÃO E NATUREZA

O Plano Mestre Urbanístico e de Mobilidade – Fortaleza 2040 iniciou suas 

atividades de proposições a partir da compreensão da base natural existente 

no território urbano, do entendimento do processo de urbanização gradativa, 

com a produção da atual forma urbana e suas relações desenvolvidas com 

essa base natural. O Plano buscou tornar o verde existente onipresente em 

relação às futuras urbanizações, da mesma forma que cuidou da preparação 

de um novo processo de crescimento que venha a resgatar os recursos da 

natureza e ensejar diversificados padrões de convívio de residentes com 

esses recursos na forma de diversificados parques com variados lugares de 

acesso.

No elenco desses parques acessíveis, o trabalho também foi norteado 

pela acessibilidade e o uso das lagoas de forma conveniente com seus 

limites ambientais. De forma especial, a orla – aspecto destacado em 

cidades litorâneas – também mereceu decisões importantes, no sentido 

de se antecipar a seus usos ambientalmente convenientes com domínio 

sobre os aspectos de mercado imobiliário, de acesso e mobilidade, de 

aproveitamento de marcos históricos de importância, de pontos de vista 

paisagísticos, de usos atraentes e de padrões de urbanização conveniente. 

De uma maneira geral, a natureza passará a ser parte importante do 

cotidiano da vida urbana de Fortaleza e será, também, um forte atrativo 

acessível para visitantes turísticos.

32.2 VIZINHANÇAS URBANAS

No âmbito do Plano Mestre Urbanístico e de Mobilidade – Fortaleza 

2040, uma vizinhança situada em Corredor de Urbanização Orientada 

pelo Transporte Público pode ser descrita como uma urbanização que se 

orienta a partir de seu núcleo ocupado pela Área de Estação do Transporte 

BRT e seus complementos programáticos. Esse foco se define irradiando 

em seu entorno uma aglomeração situada em um raio de 400 metros, 

possibilitando o acesso pedestre a todas as estruturas componentes e 
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espaços públicos, como creches, escolas primárias, 

centros da comunidade, atendimento à saúde etc.

Cada vizinhança assim configurada é equipada 

com usos mistos, incluindo comércio de varejo, 

uso institucional e oferta de serviços, e será 

habitada por cerca de 15 a 20 mil habitantes (em 

média), distribuídos em duas áreas que formam um 

gradiente de densidade piramidal, onde se pratica 

no núcleo uma densidade alta (raio de 200 metros 

a partir da estação) e um anel periférico com raio 

de 400m em relação à Estação do Transporte, com 

média densidade.

O estabelecimento dessas densidades e esse 

volume de população é aquele que viabiliza 

a distribuição de pontos de varejo, serviços, 

instituições, residências diversificadas, escritórios 

(conforme a zona urbana), lazer, saúde, serviços de 

educação, biblioteca, parques locais e centros de 

comunidade, sendo que estes quatro últimos, sempre 

que possível, serão localizados em convívio direto 

com a natureza. O propósito que apoia e viabiliza 

o convívio acessível com a natureza é o mesmo que 

viabiliza a redução das ocupações inadequadas por 

risco, produzindo em troca uma oportunidade real 

de proteção e resgate da herança natural e benefício 

público aceitável.

32.3 AS VIZINHANÇAS E OS CORREDORES 
DE URBANIZAÇÃO ORIENTADA PELO 
TRANSPORTE PÚBLICO

Nossas vizinhanças situadas nos Corredores de 

Urbanização Orientada pelo Transporte Público 

estão previstas para serem de alta densidade e 

formadas a partir da mistura de usos urbanos, de 

maneira a favorecer a caminhabilidade, a vitalidade 

do espaço público, com usos compartilhados de 

forma comunitária e as demais formas de transporte 

ativo. Elas serão conectadas pelo transporte rápido 

por ônibus segregados (BRT), metrôs e sistema de 

VLT, e conectadas também ao Centro Urbano e 

às demais vizinhanças similares. As vizinhanças 

urbanas serão ocupadas por serviços de varejo e 

serviços institucionais, incluindo também escritórios, 

conforme a localização da zona urbana, e ancorados 

a residências, resultando assim em comunidades que 

somam suas oportunidades de negócios e empregos 

com aquelas oferecidas nas Zonas Secundárias em 

suas contiguidades.Adicionalmente, conforme os 

interesses e graus de vitalidade, essas vizinhanças 

oferecerão serviços de entretenimento e recreação, 

zonas de esporte informal, bem como pequenos 

parques públicos, praças e áreas de convívio externo.

Tudo isso será planejado de forma executiva 

em conjunto com resultados obtidos a partir da 

excelência de futuros projetos setoriais. Os projetos 

serão desenvolvidos com criatividade, em formas 

orientadas para a prioridade pedestre e, sempre que 

possível, em urbanizações que venham a se conectar 

com a centralidade localizada na Área de Estação.

Os Corredores de Urbanização Orientada pelo 

Transporte Público serão implantados na cidade de 

Fortaleza após a observação de experiências exitosas 

em cerca de 160 cidades do mundo. Esse sistema 

de urbanização e criação de estoques espaciais para 

o futuro crescimento prognosticado de Fortaleza é 

a forma de construir intrínseca e inevitavelmente 

um transporte urbano de atendimento a demandas 

de grandes cidades. O transporte é desempenhado 

por ônibus especiais, em faixas segregadas, em 

harmonia com o tráfego de passagem dos demais 

veículos, incluindo na seção de seu corredor a 

circulação de bicicletas e pessoas em passeios 

amplos. Esses passeios serão desenhados de 

forma a acomodar as instalações e cabeamentos 

subterrâneos, as zonas de permeabilidade, o 
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mobiliário urbano, os equipamentos de iluminação 

pública e a arborização, de forma conveniente. Esse 

sistema dará acessibilidade pedestre a inúmeros 

destinos em vizinhança, e tem sido apontado como 

a forma encontrada para reconciliar, na vida urbana, 

a possibilidade de democratizar acessos às atividades 

em ambientes de privacidade e comunidade de 

forma balanceada e saudável.

O padrão de transporte é de custo muito mais 

acessível que os metrôs. Seu processo de construção 

e viabilização pode ser gradativo, promovendo 

reformas em caixas de vias e quadras a elas 

adjacentes de maneira a produzir oportunidades 

equilibradas entre a gestão da cidade, a sociedade 

residente, o varejo, as instituições, os serviços 

e os empreendedores imobiliários. É uma obra 

grandiosa, porém, se considerarmos os volumes de 

investimentos, nunca será maior que aquela que 

tradicionalmente é feita de maneira assistemática 

e fragmentária, dando origem à ineficiência, à 

exclusão, ao baixo nível de benefícios, à desigualdade 

e às doenças. O padrão de veículo usado no sistema 

BRT tende a se transformar em um equipamento de 

alta sustentabilidade, incluindo a futura possibilidade 

de se movimentar com fonte energética solar.

O padrão dos Corredores de Urbanização 

Orientada pelo Transporte Público pode-se se dizer 

que já foi utilizado anteriormente em cidades 

europeias, porém utilizando composições de bonde 

elétrico ou VLT. Entretanto, se consideramos suas 

características apoiadas no uso do ônibus como 

modo, a criação ocorrida em 1967 é devida a notáveis 

urbanistas paranaenses, liderados por Jaime Lerner. 

Depois de evoluir, em seguida, na implementação 

realizada na cidade de Bogotá, existe hoje em grande 

quantidade nos Estados Unidos, na China, no Vietnã, 

no Equador, no Chile, no México e em cerca de 160 

cidades do mundo, com grande êxito. O sistema BRT 

é a solução de movimentação urbana mais citada 

nas obras da literatura urbanística contemporânea. 

Isso tem ocorrido notadamente nos países líderes 

na economia mundial. Nos últimos cinco anos, têm 

se repetido as notícias e os artigos sobre o recente 

interesse manifestado pelo urbanismo americano 

em usar o modo ônibus nessa circunstância e reduzir 

o uso de transporte por trilho com o mesmo papel. 

O BRT elimina de forma radical a tendência a 

localizar pessoas de baixa renda em zonas remotas, 

sem convivência ou economia local. Se aceitamos 

como foco de vizinhança uma Área de Estação 

e sua zona periférica alcançáveis por 400 metros 

de caminhada máxima, em convívio com uma 

comunidade de 15 a 20 mil habitantes, e uma base 

comercial e de empregos viáveis, também acessíveis 

sem transporte, esse é o Corredor de Urbanização 

Orientada Pelo Transporte Público. 

Embora o sistema de Corredores de Urbanização 

Orientada pelo Transporte Público seja, na maioria das 

vezes, associado à ideia de que suas Áreas de Estação 

sejam entendidas como “Comunidades Completas”, 

o Plano Fortaleza 2040 considera com cautela esse 

excesso de expectativa, uma vez que a configuração real 

do desenvolvimento urbano comprovadamente não é 

facilmente acomodável em uma habilitação geométrica 

de lugar para configuração rigorosa do desenvolvimento 

em sua dependência temporal. Assim, revela-se como 

mais segura a prática já existente em projetos de 

maior maturidade, onde se combinam as chances de 

empregos e negócios locais com os focos potentes 

caracterizados como subcentralidades situadas nas 

Zonas Secundárias correspondentes aos lugares entre 

corredores. Essa concepção evita destruir vitalidades já 

existentes, conecta os futuros componentes em rede de 

oportunidades compartilhadas, estrutura os subcentros 

urbanos com razoável economia, diminui a extensão das 

viagens e ajuda a viabilizar a rede de transportes.
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32.4 A ESTRUTURAÇÃO DAS ZONAS 
SECUNDÁRIAS

No Plano Mestre são designadas como Zonas 

Secundárias as áreas urbanas reservadas para usos 

do solo em baixa densidade, sem propósito de 

intensificação de usos, com limites fisicamente 

definidos pelos Corredores de Urbanização Orientada 

pelo Transporte Público (Mapa 75). São zonas 

urbanas que apoiam a manutenção de residências 

unifamiliares em condições de acesso aos Corredores, 

funcionando como “bacias de captação” apoiadoras 

dos Corredores de Urbanização, a partir do uso de 

transporte alimentador, automóvel, bicicleta ou 

ecotáxi(Mapa 76). Essas zonas serão gradativamente 

reurbanizadas quanto à substituição dos pavimentos 

asfálticos, que deverão ser substituídos por pisos 

drenantes, com vistas a intensificar a permeabilidade 

e, ao mesmo tempo, moderar a velocidade do 

tráfego, estabelecendo prioridades para bicicletas em 

ciclovias e alargando passeios onde for conveniente. 

As Zonas Secundárias também serão as situações 

de focos de explosão de oportunidades de negócios 

e empregos e que se baseiam nas centralidades 

existentes e potencialmente planejadas pelo projeto. 

Seus padrões de usos do solo serão diversificados 

conforme o caráter já existente na área. Poderão 

abrigar desenvolvimentos especiais em circunstâncias 

variadas e, durante o período de vigência do futuro 

Plano Diretor, adotarão os critérios de variações de 

densidades e de usos estimulados, conforme o caso 

(Mapas 77 a 81).
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IMPLEMENTAÇÃO E PROGRAMAÇÃO 
DE OPERAÇÕES URBANAS PARA 
APOIAR O FUTURO CRESCIMENTO

A implementação das medidas propostas para qualificar e controlar o 

crescimento da cidade de Fortaleza nos próximos 24 anos resultarão em 

intervenções construtivas sequenciais, incluindo demolições, reconstruções, 

reinserção de residentes na mesma área, adaptações de vias, adaptações 

de estruturas construídas existentes, edificações diversificadas privadas, 

edificações diversificadas públicas e infraestruturas (Mapas 80 a 102). Essas 

intervenções planejadas de forma integrada, antecipada e abrangente 

se caracterizam como operações urbanas com diversificados tipos de 

compartilhamento entre os setores públicos e privados em variedades de 

situações. Elas visam abrigar o futuro crescimento demográfico diagnosticado 

para o período que se segue até 2040. Os componentes principais dessas 

intervenções tiveram seus custos estimados a partir dos blocos de:

•  Obras dos Corredores de Urbanização Orientada pelo Transporte Público, 

incluindo demolições, construções de vias com pavimentos, passeios, 

arborização, mobiliário urbano, estruturas construídas para abrigar 

residência, comércio, serviços e usos institucionais, pequenos parques e 

estações do transporte público;

•  Infraestruturas de água, esgoto, iluminação pública, gás, drenagem e 

comunicações;

•  equipamentosde transporte, incluindo ônibus rápidos em vias segregadas, 

bondes elétricos e suas demandas infraestruturais;

•  Obras dos Planos Específicos, incluindo custos de urbanização, 

demolições, construções de vias com pavimentos, passeios, arborização, 

mobiliário urbano, estruturas construídas para abrigar residência, 

comércio, serviços e usos institucionais, pequenos parques e estações do 

transporte público;

•  Construção da rede complementar de equipamentos institucionais, em 

sincronia com as demandas do futuro crescimento urbano;

•  Implementaçãode infraestruturas para apoiar o desenvolvimento 

industrial nos lugares indicados pelo Plano Mestre;

•  Implementaçãode infraestruturas para apoiar a implementação dos hubs 
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de Mobilidade Metropolitana;

•  Implementaçãode reformas, construções, 

adaptações de reúso para configurar os “Corações 

de Bairro” em cada futura subcentralidade 

regional urbana;

•  Implementaçãodo Plano de Reabilitação Urbano 

da Zona Central Expandida;

•  Implementação do Futuro Aeroporto 

Metropolitano em contexto circundante de 

vizinhanças habitacionais e usos de indústrias 

de alta tecnologia, apoiado naacessibilidade 

por trem, com parte de seu trajeto em linha 

paralela ao VLT e com um percurso total de 27 

quilômetros;e

•  Processo gradativo de implementação da 

integração dos Assentamentos Precários com 

os Corredores de Urbanização Orientada pelo 

Transporte Público, com remoção de unidades em 

áreas de risco, reinserção de famílias removidas 

dentro da área do projeto, instalação de sistemas 

de infraestrutura e complementação dos usos 

institucionais necessários.

Os elementos de implementação elaborados no 

âmbito do Plano Mestre foram dimensionados e 

localizados considerando-se as especificidades dos 

principais componentes estruturadores do novo 

desenvolvimento. Assim, foram dimensionadas 

as etapas de implementação com base no volume 

de intervenções a ser realizado em cada etapa 

e na constituição do sistema previsto para a fase, 

incluindo corredores e obras correlatas.

A importância da formação desses sistemas 

em cada etapa é fundamental para o alcance dos 

objetivos, e deve ser evitada qualquer forma de 

fragmentar esses blocos de intervenção,sob pena de 

produzirem-se prejuízos funcionais e de conquista 

de resultados integrados, fatores decisivos para o 

êxito do projeto. Foram estimados os componentes 

de realização do conjunto de intervenções de cada 

etapa em termos de custos estimados, de tempo 

presumível para construção, de efeitos positivos e 

indispensáveis da continuidade das intervenções, 

em 6 módulos de gestão municipal de 4 anos de 

duração. A cidade adotará uma Estratégia de 

Crescimento e Gerenciamento da Implementação 

(ECGI), a fim de definir um plano dedicado às 

reurbanizações, incluindo uma visão ampla sobre 

financiamento da infraestrutura exigida para esse 

crescimento prognosticado. Dentro do contexto 

urbano, o planejamento atenderá à progressão 

ordenada da urbanização dentro das Fronteiras 

de Urbanização, considerando o cronograma de 

implantação das infraestruturas exigidas para apoiar 

às comunidades com serviços completos e áreas de 

emprego em bases financeiramente sustentáveis.

A sustentabilidade financeira coordenada com o 

programa de implementação depende em grande 

parte de medidas sobre:

• A adequação das taxas de cargas da urbanização 

para financiar as infraestruturas exigidas por esse 

crescimento;

•  A saúde financeira da carga de urbanização 

aplicável em relação ao fundo de reserva 

para apoiar os investimentos das futuras 

infraestruturas; e

•  Os efeitos das propostas de crescimento nas taxas 

e nos impostos dos usuários, impactados pelos 

projetos de infraestrutura não compartilhados 

pelas áreas não indicadas para crescimento.

Ver, a seguir, os mapas 82 a 105:
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PLANO MESTRE URBANÍSTICO

FONTE: PLANO FORTALEZA 2040

MAPA 83

PROJEÇÃO UTM 24S - DATUM: SIRGAS 2000 

1° ETAPA DE 
IMPLEMENTAÇÃO - 
2016 / 2020 - 
OPORTUNIDADES E 
OBRAS CORRELATAS

FORTALEZA 2040

N
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PLANO MESTRE URBANÍSTICO

FONTE: PLANO FORTALEZA 2040

MAPA 83

PROJEÇÃO UTM 24S - DATUM: SIRGAS 2000 

1° ETAPA DE 
IMPLEMENTAÇÃO - 
2016 / 2020 - 
OPORTUNIDADES E 
OBRAS CORRELATAS

FORTALEZA 2040

N
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PLANO MESTRE URBANÍSTICO

FONTE: PLANO FORTALEZA 2040

MAPA 84

PROJEÇÃO UTM 24S - DATUM: SIRGAS 2000 

1ª ETAPA DE 
IMPLEMENTAÇÃO - 
2016 / 2020 - 
ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS 
DIRETAMENTE 
RELACIONADOS

FORTALEZA 2040

N
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PLANO MESTRE URBANÍSTICO

FONTE: PLANO FORTALEZA 2040

MAPA 84

PROJEÇÃO UTM 24S - DATUM: SIRGAS 2000 

1ª ETAPA DE 
IMPLEMENTAÇÃO - 
2016 / 2020 - 
ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS 
DIRETAMENTE 
RELACIONADOS

FORTALEZA 2040

N
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PLANO MESTRE URBANÍSTICO

FONTE: PLANO FORTALEZA 2040

MAPA 86

PROJEÇÃO UTM 24S - DATUM: SIRGAS 2000 

2ª ETAPA DE 
IMPLEMENTAÇÃO - 
2020 / 2040 - 
OPORTUNIDADES E 
OBRAS CORRELATAS

FORTALEZA 2040

N
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PLANO MESTRE URBANÍSTICO

FONTE: PLANO FORTALEZA 2040

MAPA 86

PROJEÇÃO UTM 24S - DATUM: SIRGAS 2000 

2ª ETAPA DE 
IMPLEMENTAÇÃO - 
2020 / 2040 - 
OPORTUNIDADES E 
OBRAS CORRELATAS

FORTALEZA 2040

N
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PLANO MESTRE URBANÍSTICO

FONTE: PLANO FORTALEZA 2040

MAPA 87

PROJEÇÃO UTM 24S - DATUM: SIRGAS 2000 

2ª ETAPA DE 
IMPLEMENTAÇÃO - 
2020 / 2040 - 
ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS 
DIRETAMENTE 
RELACIONADOS

FORTALEZA 2040

N
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PLANO MESTRE URBANÍSTICO

FONTE: PLANO FORTALEZA 2040

MAPA 87

PROJEÇÃO UTM 24S - DATUM: SIRGAS 2000 

2ª ETAPA DE 
IMPLEMENTAÇÃO - 
2020 / 2040 - 
ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS 
DIRETAMENTE 
RELACIONADOS

FORTALEZA 2040

N
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PLANO MESTRE URBANÍSTICO

FONTE: PLANO FORTALEZA 2040

MAPA 89

PROJEÇÃO UTM 24S - DATUM: SIRGAS 2000 

3ª ETAPA DE 
IMPLEMENTAÇÃO - 
2040 / 2028 - 
OPORTUNIDADES E 
OBRAS CORRELATADAS

FORTALEZA 2040

N
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PLANO MESTRE URBANÍSTICO

FONTE: PLANO FORTALEZA 2040

MAPA 89

PROJEÇÃO UTM 24S - DATUM: SIRGAS 2000 

3ª ETAPA DE 
IMPLEMENTAÇÃO - 
2040 / 2028 - 
OPORTUNIDADES E 
OBRAS CORRELATADAS

FORTALEZA 2040

N
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PLANO MESTRE URBANÍSTICO

FONTE: PLANO FORTALEZA 2040

MAPA 90

PROJEÇÃO UTM 24S - DATUM: SIRGAS 2000 

3ª ETAPA DE 
IMPLEMENTAÇÃO - 
2024 / 2028 - 
ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS 
DIRETAMENTE 
RELACIONADOS

FORTALEZA 2040

N
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PLANO MESTRE URBANÍSTICO

FONTE: PLANO FORTALEZA 2040

MAPA 90

PROJEÇÃO UTM 24S - DATUM: SIRGAS 2000 

3ª ETAPA DE 
IMPLEMENTAÇÃO - 
2024 / 2028 - 
ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS 
DIRETAMENTE 
RELACIONADOS

FORTALEZA 2040

N
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PLANO MESTRE URBANÍSTICO

FONTE: PLANO FORTALEZA 2040

MAPA 92

PROJEÇÃO UTM 24S - DATUM: SIRGAS 2000 

4ª ETAPA DE 
IMPLEMENTAÇÃO - 
2028 / 2032 - 
OPORTUNIDADES 
E OBRAS 
CORRELATADAS 

FORTALEZA 2040

N
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PLANO MESTRE URBANÍSTICO

FONTE: PLANO FORTALEZA 2040

MAPA 92

PROJEÇÃO UTM 24S - DATUM: SIRGAS 2000 

4ª ETAPA DE 
IMPLEMENTAÇÃO - 
2028 / 2032 - 
OPORTUNIDADES 
E OBRAS 
CORRELATADAS 

FORTALEZA 2040

N
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PLANO MESTRE URBANÍSTICO

FONTE: PLANO FORTALEZA 2040

MAPA 93

PROJEÇÃO UTM 24S - DATUM: SIRGAS 2000 

4ª ETAPA DE 
IMPLEMENTAÇÃO - 
2028 / 2032 - 
ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS 
DIRETAMENTE 
RELACIONADOS

FORTALEZA 2040

N
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PLANO MESTRE URBANÍSTICO

FONTE: PLANO FORTALEZA 2040

MAPA 93

PROJEÇÃO UTM 24S - DATUM: SIRGAS 2000 

4ª ETAPA DE 
IMPLEMENTAÇÃO - 
2028 / 2032 - 
ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS 
DIRETAMENTE 
RELACIONADOS

FORTALEZA 2040

N
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PLANO MESTRE URBANÍSTICO

FONTE: PLANO FORTALEZA 2040

MAPA 95

PROJEÇÃO UTM 24S - DATUM: SIRGAS 2000 

5ª ETAPA DE 
IMPLEMENTAÇÃO - 
2032 / 2036 - 
OPORTUNIDADES E 
OBRAS CORRELATAS

FORTALEZA 2040

N
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PLANO MESTRE URBANÍSTICO

FONTE: PLANO FORTALEZA 2040

MAPA 95

PROJEÇÃO UTM 24S - DATUM: SIRGAS 2000 

5ª ETAPA DE 
IMPLEMENTAÇÃO - 
2032 / 2036 - 
OPORTUNIDADES E 
OBRAS CORRELATAS

FORTALEZA 2040

N
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PLANO MESTRE URBANÍSTICO

FONTE: PLANO FORTALEZA 2040

MAPA 96

PROJEÇÃO UTM 24S - DATUM: SIRGAS 2000 

5ª ETAPA DE 
IMPLEMENTAÇÃO - 
2032 / 2036 - 
ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS 
DIRETAMENTE 
RELACIONADOS

FORTALEZA 2040

N
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PLANO MESTRE URBANÍSTICO

FONTE: PLANO FORTALEZA 2040

MAPA 96

PROJEÇÃO UTM 24S - DATUM: SIRGAS 2000 

5ª ETAPA DE 
IMPLEMENTAÇÃO - 
2032 / 2036 - 
ASSENTAMENTOS 
PRECÁRIOS 
DIRETAMENTE 
RELACIONADOS

FORTALEZA 2040

N
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PLANO MESTRE URBANÍSTICO

FONTE: PLANO FORTALEZA 2040

MAPA 98

PROJEÇÃO UTM 24S - DATUM: SIRGAS 2000 

6ª ETAPA DE I
MPLEMENTAÇÃO - 
2036 / 2040 - 
OPORTUNIDADES E 
OBRAS CORRELATAS

FORTALEZA 2040

N
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PLANO MESTRE URBANÍSTICO

FONTE: PLANO FORTALEZA 2040

MAPA 98

PROJEÇÃO UTM 24S - DATUM: SIRGAS 2000 

6ª ETAPA DE I
MPLEMENTAÇÃO - 
2036 / 2040 - 
OPORTUNIDADES E 
OBRAS CORRELATAS

FORTALEZA 2040

N
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31.1. PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO, 
OPERAÇÕES URBANAS E A NECESSIDADE 
DE INOVAR NO FINANCIAMENTO 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO, 
INFRAESTRUTURA E ESTOQUES 
HABITACIONAIS

O alto custo e a eficiência dos sistemas de 

transportes demandam medidas de planejamento 

que inevitavelmente nos obrigam a decidir por 

intervenções urbanas apoiadas em grandes níveis de 

densidades populacionais distribuídas em corredores 

urbanos estratégicos. É desta maneira que evoluíram 

as ideias de aplicação deste padrão de crescimento 

urbano denominado Corredor de Urbanização 

Orientada pelo Transporte Público. É inegável que 

um processo de urbanização deste tipo é de grande 

eficácia quando tratamos da forma urbana das 

metrópoles com suas distâncias dilatadas, e também 

são demonstráveis suas vantagens em termos de 

custos de capital e de operação, a partir de uma prática 

com êxito crescente e resultados comprovados em 

cerca de 160 cidades no mundo, com demonstrações 

técnicas convincentes em recentes literaturas como 

a última publicada e realizada pelo ITS Berkeley: 

Instituto of Transportation Studies

Em suas primeiras versões os Corredores de 

Urbanização Orientada pelo Transpsorte Público 

foram inseridos na América Latina, por volta de 

1967, na cidade de Curitiba, orignando a forma 

de transporte que ganhou o apelido de Metrô de 

Superfície, hoje caracterizado como Transporte 

Público por Ônibus Rápido (BRT) e apefeiçoado 

em sua prática. Em seguida outros exemplares 

foram implantados com êxito em Bogotá e Quito, 

seguindo-se seu sucesso na Ásia,e agora seus 

critérios são adotados na Europa e nos Estados 

Unidos da América. 

Como forma de aprimorar os resultados deste 

padrão em custos efetivos, entretanto,  é necessário 

incrementar a urbanização e o desenvolvimento 

em torno das Áreas de Estação situadas nestes 

Corredores. Por inúmeras razões as cidades também 

demandam incrementar o número de empregos 

em torno do transporte público, visando reduzir 

os custos de operação e reduzir custos de capital 

na implementação dos modos de transportes. Esta 

atração de um bom número de empregos em torno 

de Áreas de Estação, em particular, tem um enorme 

impacto se comparada com a inclusão apenas 

do crescimento de população, particurlarmente 

quando comparamos as figuras componentes dos 

vários sistemas.

Em qualquer metrópole os empregos tendem a 

ser concentrados em Áreas de Estações existentes 

em zonas centrais, contudo, as expansões dos 

sistemas se dão, ao mesmo tempo, como forma de 

capturar significativas concentrações de empregos 

e desta forma viabilizar o transporte público e ao 

mesmo tempo distribuir acessos diversificados. 

Muito mais que expansões residenciais é 

indispensável que elas sejam coordenadas com as 

políticas proativas de facilitar também o crescimento 

de empregos nestas áreas. Desta meneira é correto 

adotar o processo de crescimento por meio de 

ações construtivas coordenadas entre os futuros 

usos do solo e o tranpsorte público, onde este é 

reconhecido como fator decisivo nas alterações de 

valor de propriedades, com resultados possíveis 

em suas consequentes operações de alcance no 

compartilhamento social. Ao mesmo tempo este 

padrão de crescimento torna-se um apoiador da 

redução da excessiva centralidade na distribuição 

espacial de empregos e estimulador da estratégia 

básica do crescimento urbano físico espacial para 

o futuro urbanoprognosticado para Fortaleza nos 

próximos 24 anos.
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33.2. FORTALEZA, O PROCESSO DE 
INTERVEÇÕES URBANAS E O VALOR DE 
INVESTIMENTOS ESTIMADOS PARA A 
QUALIFICAÇÃO E O CONTROLE DO FUTURO 
CRESCIMENTO

Tradicionalmente a cidade de Fortaleza 

implantou seu sistema de transporte público a 

partir de incrementos fragmentários de habitações 

estimulados pelo crescimento de planejamento 

urbanisticamente assistemático ou pela 

autoconstrução sem planejamento, ou por meio 

de projetos rotineiros, influenciados e ao mesmo 

tempo geradores da grande separação social e 

econômica de residentes, que por sua vez também 

é determinada pela disponibilidade irregular de 

infraestrutura, quase sempre instalada por critérios 

isolados baseados em decisões de predominância 

tecnocrática. Esta forma de abordagem do problema 

se conclui em resultados que não somente produzem 

o acúmulo progressivo de problemas urbanos e 

sociais negativamente integrados como também 

terminam forçando a administração municipal a ter 

grandes custos e baixos benefícios com respeito à 

forma de crescimento que termina sendo dispersiva, 

irregular, poluidora, de alto custo, destruidora de 

vizinhanças, de consumo excessivo de solo e com 

alto consumo de combustível.

Em termos atuais, o desenvolvimento urbano 

mundial tem demonstrado que o transporte 

público como componente do desenvolvimento 

de cidades não pode mais ser considerado apenas 

como investimento em “mobilidade urbana” para 

aliviar as consequências do congestionamento. 

Há necessidade de planejá-lo de forma integrada 

com os usos do solo, compreender e controlar as 

alterações de valores de propriedade decorrentes de 

sua implementação para obter viabilidade e também 

a oportunidade de criação de oportunidades 

sistêmicas para a construção de uma forma urbana 

viável e eficiente. Em face desta realidade a cidade de 

Fortaleza poderá enfrentar o desafio do crescimento 

sustentável, a partir das diretrizes antecipadas pelo 

Plano Urbanístico e de Mobilidade Fortaleza 2040, 

usando abordagens alternativas, porém testadas em 

casos similares no mundo. Em algumas situações 

destes casos, há possibilidade de novos meios de 

viabilidades ao invés de perpetuar o esquema de 

fundos criados a partir empréstimos bancários 

e venda de direitos de construção. De forma 

inovadora cria-se um processo de financiamento 

com vistas à infraestrutura de transporte e ao 

estoque de habitações para o crescimento futuro, 

de maneira integrada em um só projeto e uma só 

construção. A viabilização passa a ocorrer por meio 

da colaboração entre setores públicos e privados, 

considerando o papel de proprietários envolvidos e 

no caso, o aproveitamento do processo de captura 

das alterações de valores do solo como oportunidade 

sustentável, distribuindo benefícios equilibrados nos 

âmbitos da satisfação das necessidades da sociedade, 

da economia imobiliária e do convívio adequado com 

a base ambiental, conforme os critérios previstos no 

Plano Mestre.

A maneira de capturar resultados financeiros 

decorrentes de alteração de valor imobiliário é 

comumente chamada urbanização a partir de 

Transporte mais Propriedade (T+P). Se admitirmos 

que uma entidade desenvolve uma urbanização 

que inclui a infraestrutura, o espaço viário e as 

propriedades, as futuras receitas decorrentes 

das propriedades poderão compensar os custos 

de construção dos sistemas de transportes. Esta 

estratégia incentiva empreendedores a construir 

urbanizações compactas em torno das Áreas de 

Estação situadas nos Corredores de Urbanização 

Orientada pelo Transporte Público, conforme 
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oportunidades de compartilhamento que inclua 

proprietários residentes e o governo municipal, no 

formato das expectativas previstas no Plano Mestre 

Urbanístico e de Mobilidade Fortaleza 2040. 

Nos tempos atuais não restam mais dúvidas sobre a 

necessidade que têm as metrópoles, de conquistarem 

novos resultados positivos com respeito à qualidade 

de seu crescimento urbano a partir da integração 

vencedora entre as obras de transporte público e 

aquelas dos processos de urbanização e construção 

dos estoques habitacionais com seus complementos 

e que serão inevitavelmente demandados pelo 

crescimento prognosticado. Foi assim que um 

recente colóquio realizado extensivamente e de 

maneira organizada com participação do Banco 

Mundial, ocorreu na cidade de Beijing, discutindo 

com ênfase especial a necessidade de transformar 

cidades em lugares urbanisticamente sustentáveis 

a partir de seus projetos de transporte público 

integrados com os usos do solo e as construções 

de apoio ao crescimento. Assim consideraram-se 

as formas de como usar os valores de solo e de 

propriedades alterados pela nova conectividade para 

financiar o transporte e a moradia, sem impedir as 

oportunidades imobiliárias da operação. Isto ganha 

ainda mais importância quando se identifica que as 

cidades chinesas estão a demandar a construção 

urbana de 3.000 quilômetros de linhas de 

transporte público urbano com base neste padrão 

de procedimento.

No caso da cidade de Fortaleza, segundo o Plano 

2040, apresenta-se uma demanda para construção 

de 130 quilômetros de Corredores de Urbanização 

Orientada pelo Transporte Público. Esta solução por 

meio de Corredores de Urbanização visa criar um 

sistema de transportes públicos de alta conectividade, 

melhorar sua viabilidade a partir da distribuição 

locacional de passageiros nos corredores e acomodar 

ao mesmo tempo as estruturas construídas para 

apoiar o crescimento populacional prognosticado 

para o período do planejamento e vigência. Quando 

ocorre este padrão de urbanização integrada e que 

aglutina comunidades caminháveis com usos mistos 

densos, varejo, escritórios e outras amenidades 

em torno de estações de transporte público, o 

mercado imobiliário, normalmente responde, 

gerando crescimento significativo no valor das 

propriedades e possibilitando sua viabilidade final. 

A partir da aplicação de um plano de  zoneamento 

coerente com estes propósitos, sem deixar de incluir 

o atendimento à demanda de habitação social, 

aproveitando cada resultado de alteração de valor 

do espaço decorrente desta nova criação de zonas de 

oportunidades oriundas do projeto, oportunidades 

de financiamento também poderão ser aproveitadas 

pela municipalidade. Isto poderá ocorrer por meio 

de um procedimento de Captura de Valor do Solo 

(CVS) ou Recaptura de Valor de Investimento (RCI) e 

que encontra apoio nos dispositivos do Estatuto da 

Cidades, no caso brasileiro. Esta captura de valor será 

a base do mecanismo que redistribuirá, na forma de 

financiamento, as viabilidades de reurbanizações e 

construção de estoques habitacionais em torno e 

no interior das vizinhanças situadas em Corredores 

de Urbanização Orientada pelo Transporte Público, 

e nos contextos urbanos dos Planos Específicos 

contidos no Plano Mestre, conforme seu papel no 

âmbito do projeto global. 

Para acomodar esta mudança integrada por 

obras de urbanização, construção e implantação 

do transporte público, em um sistema capaz de 

viabilizar seu crescimento e ao mesmo tempo o 

desenvolvimento de vizinhanças com estoques 

habitacionais harmonizados com as demandas 

obrigatórias já prognosticadas, a cidade de Fortaleza 

precisará concretizar um investimento estimado em 
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R$49,144 bilhões, num período de implementação 

de 24 anos. Este total é estimado a partir dos 

seguintes componentes:

 

• Novas vias e infraestruturas, tubulações 

embutidas, iluminação pública, drenagem, 

pavimento e sinalizações: R$2,9 bilhões (11%); 

• Equipamentos sociais e instituições nos contextos 

das Áreas de Estação: R$5,3 bilhões (20%);

• Habitações decorrentes de intensificação de usos 

do solo nas Áreas de Estação em zonas adjacentes 

aos Corredores: R$ 12,8 bilhões (49%);

• Obras de reurbanização correlatas: R$4.5 bilhões 

(17%);

• Desapropriações para alargamento do domínio 

público das novas vias: R$0,6 bilhões (2%).

• Desapropriação de imóveis para reconstrução 

habitacional: R$3.224.057.000,00 (incluir na 

pizza)

OBSERVAÇÕES: 

1.    Além destes valores acima devem ser incluídos 

os valores de investimento em veículos do transporte 

público, intensificações de uso nos corredores do 

Metrô Sul e VLT incluindo adaptações de impactos, 

com uma previsão estimada em:

• R$ 586.890.000,00 (ônibus BRT)

• R$ 2.728 bilhões (bondes elétricos no Centro 

Urbano, Beira Mar e Aldeota)

• R$ 2.463.572.000,00 (Investimentos em 

Intensificação de usos do solo e adaptações 

contra impactos no sistema Metrô Sul)

• R$ 1.330.362.000,00 ( investimentos em 

Intensificação de usos do solo e adaptação contra 

impactos no sistema VLT)

• Total: R$ 7.108.833.000,00

2. Por obras correlatas se entende as obras 

exteriores aos Corredores de  Urbanização mas que 

compõem o sistema de qualificação do futuro uso 

do solo

 

3.    É importante compreender que o 

montante dos investimentos acima descritos em 

seus valores correspondem ao conjunto total das 

obras demandadas para o período de vigência do 

novo Plano, com a correspondente distribuição de 

benefícios.

33.3. SOBRE MECANISMOS DE 
FINANCIAMENTO COM BASE EM CAPTURA 
DE VALOR

Texto elaborado a partir de resumo traduzido 

de um relatório técnico elaborado pelo Institute 

For Transportation & Development Policy (ITDP), 

intitulado Opportunities For Value Capture To Fund 

Public Transport.

É reconhecido na teoria urbanística o fato de 

que um bom sistema de transporte público é 

geralmente um dos aspectos de definição relativos 

a cidades, atraindo residentes, negócios, e turistas. 

Contudo, até no caso do maior sistema público de 

transportes, tarifas não são o bastante para cobrir 

custos. Substanciais recursos governamentais são 

exigidos para construir, manter e operar a maioria 

dos sistemas de transporte público. Um dos desafios 

enfrentados pelas cidades é de onde estes recursos 

podem se originar.

 Uma opção bastante discutida é conhecida como 

captura de valor de solo e propriedade. Sistemas de 

transporte público bem sucedidos em seus projetos 

se relacionam com crescimento de valor do solo. 

Captura de valor é o conceito que os governos 

devem se tornar hábeis em obter, pelo menos em 

parte deste crescimento de valor do solo ao longo 

de corredores de transporte público e usarem estes 
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fundos para subsidiar o acesso social aos benefícios 

originados pelo novo sistema a implantar.

IMPACTOS DO TRANSPORTE PÚBLICO NA 
URBANIZAÇÃO DO SOLO

Em uma cidade, quanto maior for o número 

das pessoas e bens que podem ter acesso a uma 

dada localização, torna-se mais desejável que 

esta localização seja boa também para residir e 

também para localizar negócios. Este incremento 

adicionado de desejabilidade locacional, cada dia 

é mais considerado nos planos urbanos e, no caso 

das metrópoles, cada vez mais deverá ajudar a 

promover o desenvolvimento nas áreas de estação 

do transporte público. Contudo, estudos empíricos 

tem mostrado que o transporte público sozinho não 

é o bastante para impulsionar de forma significativa 

a urbanização do solo e sua alteração de valor. 

Os seguintes cinco fatores foram localizados para 

contribuir com a probabilidade de que uma nova 

estação de transporte público promova a urbanização 

do solo:

 

• O incremento de acessibilidade oferecida pela 

nova estação de transporte público;

• A taxa geral de crescimento e demanda de 

urbanização na cidade;

• A relativa facilidade em encontrar grandes lotes 

ou de aglutinação de solos em glebas maiores, na 

área de estação;

• Os incentivos e constrangimentos de zoneamento 

na área da estação; e

• A maneira pela qual a área da estação é conectada 

ao tecido urbano circundante.

Isto tudo foi levado em conta no Plano Mestre 

Urbanístico e de Mobilidade Fortaleza 2040 e 

tem relações diretas com a seguinte conclusão: 

se os investimentos em transporte público são 

feitos em uma cidade, então será necessário que 

os planejadores da cidade façam um esforço 

concentrado para assegurar que a maior variedade 

possível destes fatores venham a apoiar o 

projeto de transporte. Estes esforços devem ser 

substancialmente provocadores de retornos para a 

cidade nos investimentos públicos de transportes, 

seja em termos de valor do solo e no uso intenso e 

na eficiência do transporte público. Onde é menor o 

uso e a dependência do automóvel a dependência 

do transporte público é maior. Em cidades assim o 

crescimento é extremamente rápido e este pode 

facilmente ser canalizado para os Corredores de 

Urbanização Orientada pelo Transporte Público.

O VALOR DO SOLO CRESCE DE FORMA 
RELACIONADA COM O TRANSPORTE PÚBLICO

O crescimento de valor do solo atribuível ao 

transporte é uma função do tipo de serviço (ex: 

ônibus, metrô, brt, etc.), da distância da propriedade 

em relação ao sistema, da qualidade dos serviços e 

das alternativas de transporte existentes na área. 

Muitos estudos de impacto de valor do solo a partir 

do transporte público visam somente um tipo de 

serviço e focam na distância entre a propriedade e 

a mais próxima estação como a principal variável de 

interesse. No caso fortalezense estas comparações 

e análises foram feitas, predominantemente nos 

sistemas de Corredores para uso de BRT e nas 

adaptações no sentido de atrair oportunidades de 

intensificação de usos do solo nas áreas de estação 

dos sistemas já implantados e em implantação, no 

caso o Metrô Sul e o Sistema VLT, em construção. 

Nos contextos da Europa e na América do Norte 

o impacto do transporte público no valor do solo 

é quase sempre positivo, onde a magnitude destes 

efeitos está sendo influenciada pela presença 
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de políticas de estímulo coordenando o uso do solo com o transporte e 

desestimulando o uso do automóvel. Neste contexto os sistemas de 

transportes sobre trilhos foram identificados como aqueles que geram 

os mais altos efeitos positivos na alteração dos valores de solo e das 

propriedades, de forma maior que os ônibus. Investigações sobre os 

efeitos do sistema BRT nos valores de solo constituem ainda um assunto 

emergente nas pesquisas recentes mas apontam para resultados positivos. 

No contexto da Ásia do Leste, a magnitude estimada do efeito é consistente 

em todos os estudos e casos. Assim, nestas situações, 10% no crescimento 

da distância entre a propriedade e a estação de transporte reduz os valores 

de propriedade em 1%. Isto é um estímulo de que estas conclusões são 

amplamente consistentes com aquelas com vistas ao impacto do transporte 

público na urbanização do solo.

USO DOS MECANISMOS DE CAPTURA DE VALOR PARA FINANCIAR O 
TRANSPORTE PÚBLICO

Existem dois pré-requisitos capazes de financiar sistemas de transporte 

usando captura de valor. Em primeiro lugar, o sistema deve gerar realmente o 

suficiente valor a ser capturado. Segundo, o contexto institucional vigente deve 

capacitar o governo local ou a autoridade do transporte público a capturar este 

valor gerado.

Em cidades ricas, com sistemas de taxas bem estabelecidas para solos e 

propriedades, o valor de captura, a partir destas taxas é um atrativo e ao mesmo 

tempo um meio simples de financiar o transporte público. Contudo, muitas das 

cidades da Ásia Oriental e da América Latina não têm tais sistemas de taxas 

em funcionamento, e necessitam se relacionar com outros mecanismos para 

capturar o valor de solo gerado pelos investimentos em transporte público. 

Uma proeminente alternativa à taxação é alugar ou vender solo em proximidade 

do transporte ou conceder direitos de urbanização em áreas servidas pelo 

transporte público. Contudo, isto só é possível quando o governo possui o 

solo ou pode comprar solo em preços de pre-urbanização. Outra alternativa é 

usar um modelo de parceria público privada para financiar o transporte. Esta 

abordagem tem sido implementada com sucesso onde a cidade pode agir como 

um parceiro componente do negócio do setor privado e do atendimento aos 

interesses dos proprietários, de forma a satisfazer ao conjunto destes interesses.

Os três primeiros exemplos de uso exitoso da captura de valor para financiar 

transporte estão situados em cidades na Ásia Oriental: Hong Kong, Singapura 
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e Tóquio. Cada uma destas cidades usou um diferente 

conjunto de estratégias de captura de valor. Hong 

Kong usou primariamente venda e aluguel de solos, 

Singapura usou fortes políticas de uso do solo, e 

Tóquio usou a privatização do serviço de transporte 

e urbanização articulada. Muitas outras cidades na 

região, particularmente na China, vislumbram este 

modelo como alternativa para financiar o transporte 

público.

Em grande parte dos Estados Unidos e da Europa, 

os bens públicos são, de fato, financiados por taxas 

sobre solo e propriedades e estas são baseadas nos 

valores reais e devidamente atualizados. Isto faz com 

que o valor da captura por meio destas taxas sejam um 

atrativo e simples caminho de financiar melhorias no 

transporte público. Se algum projeto e sua estrutura 

de financiamento foi aprovado, avaliações podem ser 

feitas por meio de estruturas de taxas existentes sobre 

propriedades. Até nesta situação, contudo, o desafio 

permanece.

As taxas sobre propriedade e solo são 

tremendamente impopulares em meio ao público 

pagante em muitas partes do mundo, especialmente 

no caso de propriedades residenciais. Há três razões 

que demonstram isto como verdade, segundo Bahl e 

Martinez Vaquez (2007). Em primeiro lugar, estas taxas 

são cobradas levando-se em conta a renda potencial 

gerada a partir do arrendamento do solo. Se o solo não 

é vendido, contudo, este potencial de renda não se 

traduz em fundos líquidos os quais pagam a conta de 

taxa. Segundo, a taxa é cobrada no valor de um ativo 

que não necessariamente foi vendido recentemente, 

portanto não tem um valor determinado de mercado 

que possa ser aceito por todos. Finalmente, é mais 

óbvio para os contribuintes exatamente o quanto eles 

pagam em taxas de solo e propriedades comparado 

ao consumo ou taxas de renda. Isto é porque taxas de 

renda são geralmente pagas por meio da sonegação 

de cheques de pagamento e as taxas de consumo 

são pagas em pequenos incrementos, normalmente 

tendente ao preço de bens. Em contraste, as taxas de 

solo e propriedade são sempre coletadas em um ou 

dois pagamentos por ano. 

Considerados estes desafios, alternativa de 

mecanismos de captura de valor deve ser usada 

em áreas sem preexistência de taxas de solo e de 

propriedade, onde sistemas de coleta de taxas 

têm funcionamento precário, ou em situações 

de taxas extremamente baixas. Sistemas de total 

funcionalidade com respeito a coleta de taxas, não 

existem em muitas partes do mundo, inclusive em 

grande parte da Ásia. Por exemplo, a China tem doze 

taxas de solo e de propriedade, e mesmo cobradas 

em conjunto não incrementam as receitas. As razões 

principais para isto são as taxas que são baixas e são 

cobradas somente quando ocorre uma transferência 

de propriedade e as propriedades residenciais são 

isentas de pagamento. 

Uma alternativa de captura de valor é alugar ou 

vender solos em proximidade de investimentos em 

transporte público ou para autorização de uso de 

áreas servidas pelo transporte público otimizado. 

Contudo, isto somente é possível quando o governo 

possui o solo ou pode comprar solo a preços de 

pre-surbanização. Uma outra alternativa é o uso do 

modelo de uma parceria do tipo público-privada para 

financiar o transporte público. Esta abordagem tem 

sido implementada com sucesso onde os direitos de 

propriedade e as leis de contrato são bem elaboradas. 

Há um número de exemplos nas cidades da Ásia 

onde cada uma destes mecanismos de alternativa de 

captura de valor tem sido implementada.

CONCLUSÕES A PARTIR DA LITERATURA 
EMPÍRICA SOBRE O ASSUNTO DO 
FINANCIAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO
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É quase impossível identificar o efeito isolado 

do transporte público no solo urbano ou no 

desenvolvimento econômico e existem duas razões 

para isto. Em primeiro lugar, os novos investimentos em 

transporte público são, normalmente, acompanhados 

por políticas complementares de uso do solo, tais como 

mudanças nas áreas de estação e seu zoneamento. 

Segundo, considera-se que os impactos de transporte 

público na urbanização do solo seja de médio a longo 

prazo uma vez que a urbanização em si é um esforço 

típico de médio a longo prazo. Contudo, em um 

período de múltiplos anos ou até décadas, a grande 

quantidade de outros fatores também mudará em 

alguma determinada localização. 

A principal lição encontrada na literatura empírica é 

o forte consenso de que o transporte público sozinho 

não é o bastante para incrementar um processo de 

urbanização do solo e sim ele pode ser um fator em 

promoção do desenvolvimento mais inúmeros outros 

fatores estarão presentes:
Incremento de acessibilidade oferecida por 
uma nova estação de transporte público

O incremento de acessibilidade de uma área é uma 

das medidas para crescimento que ocorre de acordo 

com a acessibilidade de uma nova estação para atender 

a residentes, trabalhadores e visitantes de uma região 

urbana. Isto dependerá da extensão física do novo 

sistema de transporte, da percentagem de passageiros 

“cativos” morando ou trabalhando na vizinhança 

da estação e do nível de congestão nos sistema de 

transportes existentes servindo à área de estação. 

Quanto maior for o crescimento em acessibilidade 

causado por uma nova estação de transporte, maior 

será o impacto desta estação no desenvolvimento 

econômico do solo na área da estação.

Taxa geral de crescimento e demanda para a 
futura urbanização na cidade

O desenvolvimento econômico relacionado a 

solo depende diretamente do crescimento urbano. 

Investimentos em infraestrutura pública servem 

principalmente como um canal de crescimento para 

algumas vizinhanças ou indústrias num ambiente 

urbano. Numa cidade com crescimento rápido, o 

impacto de um novo sistema de transporte público 

no solo e na economia do desenvolvimento é bem 

maior do que numa cidade que não cresce.

Facilidade de encontrar oportunidades de 
arranjos de solo na área de estação

O desenvolvimento de solo é mais fácil de ocorrer 

e  mais lucrativo para os empreendedores em grandes 

parcelas de solo. Áreas de estação de transporte 

em zonas centrais podem ser de fato totalmente 

urbanizadas com cada proprietário mantendo sua 

pequena parcela de solo. Isto cria dificuldade para 

formar arranjos de grandes parcelas para a área 

de estação, coisa que não ocorrerá em zonas da 

periferia urbana. Isto nos leva a construir que o novo 

desenvolvimento é mais viável nas zonas periféricas 

que em áreas de estações centrais.

Incentivos de zoneamento e constrangimentos

As políticas de uso do solo que são complementares 

à urbanização das áreas de estação de transporte 

público podem dilatar o efeito de novas estações 

no desenvolvimento do solo. Estas políticas podem 

incluir mercados ativos para o espaço aéreo sobre 

as estações, crescer os índices de criação de áreas 

de pisos para a urbanização em área de estações, 

oferecer densidades bônus e incrementar densidades 

nas áreas de estação, ou proporcionar incentivos para 

integração física da estação com a urbanização nova 

circundante por meio de acesso direto à estação a 

partir de prédios de escritórios ou de residências.
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Características físicas da área de estação

As estações de transporte público que são 

integradas ao tecido urbano, com acessos 

convenientes a pé ou por bicicleta, bem como a partir 

de estacionamentos convenientemente localizados, 

terão grandioso efeito no desenvolvimento do 

solo se considerados em relação a aqueles que 

são localizados em situações menos centralizada 

ou que não têm localizações convenientemente 

acessíveis (ex: vias expressas ou faixas de domínio 

em proximidades de ferrovias).

33.3 AS OPORTUNIDADES DE OPERAÇÕES 
URBANAS CONSORCIADAS (OUCS)

As metrópoles atuais, em sua escala de 

desenvolvimento e ritmo construtivo cada vez 

mais complexos, continuam, como sempre fizeram 

as cidades, a obter a configuração de sua forma 

urbana a partir da interação de ações púbicas e 

privadas. Assim se produzem as zonas de usos 

internos às edificações e aqueles que ocorrem 

no espaço externo. Esta, permanece ainda como 

a melhor maneira de equilibrar os interesses 

alternados da vida privada e da vida comunitária.  

Unindo os componentes do arranjo, comparecem as 

infraestruturas e a base natural, que terminam por 

completam o sistema que apoia a vida dos humanos 

no artefato construído por todos em muito tempo: 

a cidade. O que pretende o modelo de Operação 

Urbana Consorciada é juntar, de forma antecipada 

e com o devido controle social, os setores públicos e 

privados, em projetos de atendimento à diversidade 

de interesses compartilhados. Em sua elaboração o 

Plano Mestre Urbanístico e de Mobilidade Fortaleza 

2040 considerou estas demandas e incluiu as 

indicações de futuras intervenções e reurbanizações, 

com as respectivas localizações e demonstração de 

seus efeitos positivos na rede hierárquica das futuras 

conectividades. Os componentes deste sistema estão 

representados em mapa onde se confirmam também 

os dados estimados sobre custos de investimentos 

nestes futuros empreendimentos que poderão sem 

desenvolvidos na forma de Operações Urbanas 

Consorciadas (OUC).

No âmbito do Plano Mestre as indicações e 

definições dos componentes setoriais da futura 

forma urbana pactuada, e que deverão ser objetos de 

operações compartilhadas entre os setores público 

e privado, coincidem em grande parte com os 

elementos do Sistema de Corretores de Urbanização 

Orientada pelo Transporte Público, somados com os 

programas dos Planos Específicos, onde se destaca 

a singularidade do desafio de Reabilitação Urbana 

da Zona Central Expandida. No estudo também se 

definem como Operações Urbanas a implementação 

dos sistemas de Bondes Elétricos cobrindo as zonas 

da Aldeota, do Centro Urbano e da Avenida Beira 

Mar, com suas respectivas conectividades. Este 

procedimento de eleição das intervenções principais 

devidamente coordenadas com os propósitos do 

novo desenvolvimento, configuram uma estratégia 

construtiva indispensável para abrigar o atendimento 

ao crescimento urbano prognosticado para um prazo 

de 24 anos, resolver de forma eficiente os problemas 

de mobilidade urbana em uma rede multimodal 

viável de alta conectividade e ao mesmo tempo 

responder à expectativa das viabilidades financeiras 

descritas no capítulo anterior deste documento. 

Nesta hipótese o setor público, os setores privados 

e a sociedade representada por residentes históricos, 

bem como proprietários, compartilham do 

aproveitamento de resultados em termos de alteração 

de valores imobiliários gerados, notadamente pela 

implementação do transporte público nas zonas de 
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intervenção ou em sua rede de conectividades. Sua 

estruturação em rede foi compreendida como uma 

maneira que venha a atender ao conjunto de papéis 

coordenados destes novos desenvolvimentos com 

respeito à acessibilidade pública equitativa, à criação 

de oportunidades dentro de “bacias” de influência 

comunitária e à eficiência do sistema de transportes. 

Assim as Operações Urbanas têm decorrência direta 

da forma de implementação dos Corredores de 

Urbanização e dos Planos Específicos destacados 

no Plano Mestre, relacionados a seus propósitos 

de melhoria da forma urbana de maneira eficiente 

e viável para atender com justiça e equidade ao 

conjunto da população. Este procedimento aplicado 

no Plano Mestre se coaduna com o que prevê o 

Estatuto da Cidade com respeito às  Operações 

Urbanas Consorciadas no Art. 32 e assim deverá 

originar uma Lei Municipal Específica, a ser inserida 

na versão revista do Plano Diretor, que, seguindo as 

indicações consagradas neste Plano Mestre poderá 

delimitar oficialmente as área para aplicação de 

Operações Urbanas Consorciadas, e manter seus 

principais atributos, em conformidade com aqueles 

registrados no mapa indicado. 

Segundo o Estatuto da Cidade:

§ 1o Considera-se Operação Urbana Consorciada 

o conjunto de intervenções e medidas coordenadas 

pelo Poder Público municipal, com a participação dos 

proprietários, moradores, usuários permanentes e 

investidores privados, com o objetivo de alcançar, em 

uma área de transformações urbanísticas estruturais, 

melhorias sociais e a valorização ambiental.

§ 2o Poderão ser previstas nas operações urbanas 

consorciadas, entre outras medidas:

I – a modificação de índices e características de 

parcelamento, uso e ocupação do solo e subsolo, bem 

como alterações das normas edilícias, considerado o 

impacto ambiental delas decorrente;

II – a regularização de construções, reformas 

ou ampliações executadas em desacordo com a 

legislação vigente.

Art. 33. Da lei específica que aprovar a operação 

urbana consorciada constará o plano de operação 

urbana consorciada, contendo, no mínimo:

I – definição da área a ser atingida;

II – programa básico de ocupação da área;

III – programa de atendimento econômico e 

social para a população diretamente afetada pela 

operação;

IV – finalidades da operação;

V – estudo prévio de impacto de vizinhança;

VI – contrapartida a ser exigida dos proprietários, 

usuários permanentes e investidores privados em 

função da utilização dos benefícios previstos nos 

incisos I e II do § 2o do art. 32 desta Lei;

VII – forma de controle da operação, 

obrigatoriamente compartilha- do com representação 

da sociedade civil.

§ 1o Os recursos obtidos pelo Poder Público 

municipal na forma do inciso VI deste artigo serão 

aplicados exclusivamente na própria operação 

urbana consorciada.      

§ 2o A partir da aprovação da lei específica de que 

trata o caput, são nulas as licenças e autorizações 

a cargo do Poder Público municipal expedidas 

em desacordo com o plano de operação urbana 

consorciada.

Art. 34. A lei específica que aprovar a operação 

urbana consorciada poderá prever a emissão pelo 

Município de quantidade determinada de certificados 

de potencial adicional de construção, que serão 

alienados em leilão ou utilizados diretamente no 

pagamento das obras necessárias à própria operação.

§ 1o Os certificados de potencial adicional de 

construção serão livre- mente negociados, mas 

conversíveis em direito de construir unicamente na 
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área objeto da operação.

§ 2o Apresentado pedido de licença para 

construir, o certificado de potencial adicional será 

utilizado no pagamento da área de construção que 

supere os padrões estabelecidos pela legislação 

de uso e ocupação do solo, até o limite fixado 

pela lei específica que aprovar a operação urbana 

consorciada.

Desta forma o futuro Plano Diretor em seu 

Zoneamento Legal e em suas regulamentações 

confirmará o sistema e a composição da rede de 

oportunidades para Operações Urbanas Consorciadas 

previstas nos estudos do Plano Mestre Urbanístico 

e já pactuadas com a sociedade envolvida. No 

âmbito do Plano Mestre apresenta-se um resumo 

conclusivo de ordem de implementação para estes 

componentes da futura forma urbana. Entretanto 

seu desenvolvimento real deverá se confirmar 

em decorrência do interesse de grupos privados e 

proprietários, combinados com as demandas da 

administração municipal, cujo momento adequado 

à sua realização dependerá de tendências do 

ambiente econômico, com respeito à geração de 

determinadas oportunidades, o que demandará 

flexibilidade e adaptatividade na programação de 

implementação destas OUCs.
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PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E 
ZONEAMENTO DE USOS DO SOLO 
NO CONTEXTO DO PLANO MESTRE: 
UM CAPÍTULO ESPECIAL

Um Plano Mestre como o Fortaleza 2040 foi conduzido de forma a originar, 

em sua finalização, um item específico denominado Plano de Zoneamento 

dos Usos do Solo, formalizando assim o instrumento comumente usado 

para regulamentar esses usos e exercer o controle edificatório. O Plano de 

Zoneamento de Usos do Solo, originado dos propósitos de um Plano Mestre 

como este, é uma maneira reconhecida como eficiente para estabelecer 

a visão de grande escala para a cidade em um nível analítico compatível, 

apontando os caminhos a partir dos quais áreas urbanas ou vizinhanças 

devam se reurbanizar e se desenvolver para proporcionar aquilo que a visão 

geral do projeto prevê.

O zoneamento é o instrumento legal que assegura que as edificações que 

forem construídas apoiarão a visão do plano de uso do solo originárias de 

um Plano Mestre. Afirma-se rotineiramente que as regulamentações flexíveis 

e identificadas com as necessidades de todos os habitantes, almejadas por 

planos responsáveis e democráticos, somente serão obtidas a partir de um 

plano abrangente com alta consideração da importância da forma urbana. 

Esse é o procedimento seguro de aproximar políticas urbanas e diretrizes 

das regulamentações urbanas.

Os planos usualmente se aplicam por meio de várias vizinhanças ou parte 

de vizinhanças que necessitam especial atenção, uma vez que elas próprias 

mudam naturalmente com o tempo. Assim, um Plano Mestre normalmente 

apresenta os Planos Estruturais das Vizinhanças que minimamente preveem 

para onde as ruas vão, onde as pessoas viverão, onde elas consumirão 

e onde irão trabalhar. Os principais usos destacados nos planos de usos 

do solo são o uso Residencial, o Comercial e o Industrial, mas se incluem 

também outros usos, variáveis conforme a situação.

No caso do uso Residencial, se oferecem vários tipos de habitações em 

diferentes tipos de zonas residenciais e com diferentes tipos de relação 

física com a rua, bem como com as adjacências. Assim, incluem-se as casas 

unifamiliares, casas justapostas em conjunto e edifícios de apartamentos 

para moradia coletiva e outras possíveis formas de habitar em comunidade. 

CAPÍTULO 34
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Algumas zonas são desenhadas com o propósito 

de oferecer diferentes tipos de negócios com base 

na vizinhança, gerando empregos e fomento da 

economia local, modelo adotado em grande parte 

do Plano Mestre Urbanístico e de Mobilidade – 

Fortaleza 2040.

As zonas comerciais possibilitam que as pessoas 

tenham fácil acesso a negócios, escritórios e lugares 

de comércio. Isso pode promover a distribuição 

de negócios nas vizinhanças, do tipo da esquina 

comercial ou zonas comerciais de varejo nos 

pavimentos térreos de edificações de usos mistos ou 

mesmo shopping centers, quando situados em vias 

expressas ou convenientes com a vida de vizinhança 

e com redução de seus impactos.

As zonas industriais estão configuradas de forma 

a proteger os residentes dos impactos dos usos 

industriais, tais como odores, ruídos e fumaça, e 

devem ser separadas das zonas de viver, consumir 

e se divertir. Além do mais, foram submetidos a 

critérios rigorosos de localização para apoiar as 

acessibilidades de pessoas situadas em zonas com 

grande carência de emprego e, ao mesmo tempo, 

proteger essas comunidades e a cidade como um 

todo de efeitos poluentes e tráfego pesado de 

caminhões. Nesse grupo se incluem as manufaturas, 

os centros de distribuição de cargas, as zonas 

de serviços de reparos e demais componentes 

da logística urbana. Entretanto, o grupo de usos 

industriais pode incluir também atividades sem 

impactos significativos para a vizinhança, como as 

indústrias leves ou aquelas típicas do setor de alta 

tecnologia e microinformática, por exemplo.

As zonas de serviços urbanos são apropriadas 

para os usos do solo que fazem a cidade funcionar 

e a tornam um bom lugar para viver. Isso inclui 

zonas para escolas, água e serviços de drenagens, 

distribuição elétrica, transporte público e parques. 

No Plano também estão incluídas, com importância, 

as zonas de agricultura urbana e reservas onde 

se identificaram oportunidades e lugares para a 

atividade de produção de alimentos locais.

As zonas de especialidades incluem zonas de 

controle direto e zonas de áreas especiais, que são 

específicas de um lugar em um particular pedaço 

de área urbana, e são destinadas a apoiar tipos 

de urbanização ou construção que não podem ser 

construídas em outras zonas. As zonas de controle 

direto podem ser criadas para lugares com caráter 

único ou reconhecidos por sua importância histórica.

34.1 PORQUE UM ZONEAMENTO COM 
BASE NA FORMA?

No passado, planos mestres para cidades eram 

plantas fixas realizadas como forma física por meio 

de processos convencionais de cima para baixo. 

Isso frequentemente desconsiderava as estruturas 

sociais e culturais, ao tempo em que o velho 

modelo de planejamento modernista já zoneava 

espaços para habitações e trabalho. Em um tempo 

de crescimento urbano, esses modelos estão sendo 

agora adaptados para se tornarem planos de usos 

mistos mais flexíveis, lidando holisticamente com a 

renovação de bairros, cidades e regiões. Por meio das 

formas contemporâneas de participação do público 

e abordagens com uso de instrumentos tecnológicos 

capacitados, o Plano Mestre contemporâneo 

incorporou princípios renovados, dando às cidades 

grande resiliência e capacidade para materializar a 

integração social e as mudanças com vistas ao futuro. 

Entre os temas atualizados, o novo Plano Mestre 

também trata de esquemas apoiados na paisagem 

natural, na equidade social e, por meio da reavaliação 

do planejamento espacial, chega à evolução de 

estratégias que respondem a um leque de questões 

ecológicas e às demandas de crescimento social.
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No ambiente do planejamento urbano tradicional, 

rotineiramente supõe-se que as políticas urbanas e 

regulamentações de usos do solo funcionam bem 

quando os objetivos de planejamento são focados 

em controle desses usos por meio de separações, 

muito mais que pela criação e o apoio à formação 

de verdadeiras comunidades. Entretanto, elas não 

funcionam bem, particularmente o zoneamento, se 

o foco for menor no uso do solo e mais concentrado 

em demandas do desenho urbano – e isto é um 

problema. Para implementar a visão de um plano 

oficial, as equipes de urbanistas precisam de um 

instrumento que seja como as políticas em si: gerais, 

flexíveis, condicionais e passíveis de interpretação. 

Para ser efetivo, o instrumento deve reconhecer que 

cada área ou lote é diferente um do outro. Isso pode 

proporcionar um sistema geral de avaliar, comparar 

e interpretar e identificar como isso coincide com 

o contexto geral das políticas do plano. Portanto, 

o zoneamento não é aquele instrumento, como 

um regulador é por sua própria natureza, rígido, 

inflexível, sem consideração de condições, ou seja, 

branco e preto em oposição ao que se manifesta 

necessário para o bem-estar de todos.

O instrumento regulador mais adequado para a 

cidade de nossa era é a permissão para construção 

por meios legais que venha a possibilitar uma 

estruturação dessas regulamentações construídas na 

flexibilidade para responder às situações específicas 

de cada situação de lotes, aceitando modificações 

de regulamentação dentro de limites bastante 

específicos e sem recurso.

Enquanto o zoneamento tradicional ainda 

permanece reativo à flexibilidade de demandas quanto 

a uma permissão legal de construção, o zoneamento 

a partir da forma urbana é uma alternativa que 

oferece grande diversidade de soluções para futuros 

componentes dessa forma e, em decorrência disso, 

alguns benefícios. Normalmente, o zoneamento 

com base na forma urbana foca muito menos nos 

usos do solo como demarcação genérica de tipo 

de uso, e mais como sua designação está a indicar, 

atribui mais importância fundamental à forma 

construída, onde se destacam o relacionamento 

entre uma edificação, a rua e os usos adjacentes. 

É uma maneira de obter o resultado final da forma 

da cidade como um todo pela eficiência da soma 

de todas as formas de unidades de construção da 

cidade. Somente após as localizações de cada uma 

das soluções de futuros arranjos desses componentes 

em unidades de zoneamento urbano, com fixação 

dos incrementos de densidade, da quantidade de 

população compatível com o grande sistema urbano, 

com a viabilidade do transporte público e com a 

viabilidade da própria vizinhança e sua vitalidade, é 

que se define o mapa geral de zoneamento como 

tarefa finalizadora. Esta é a diferença-chave entre o 

zoneamento tradicional imposto ao início da tarefa e 

o zoneamento com base na forma urbana resultante 

das ações projetuais locais em visão sistêmica. Esta 

é a mudança de abordagem quanto à permissão de 

usos do solo que o Plano Mestre Urbanístico e de 

Mobilidade – Fortaleza 2040 anuncia para a cidade. 

No caso do zoneamento com base na forma, as 

regulamentações são cuidadosamente calibradas com 

base em visões de específicas comunidades urbanas, 

não simplesmente a partir do estabelecimento 

de áreas mínimas e recuos, e sim pela inclusão de 

aspectos mais detalhados de qualificação em termos 

de desenho urbano a ser originado. Isso inclui 

também as relações entre edifícios, suas fachadas e 

as ruas, a forma e a massa resultante das futuras 

construções com as demais e a escala e os tipos de 

ruas e quadras. As regulamentações são, então, 

baseadas em padrões fiéis à visão original do plano 

compartilhado com a sociedade.
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As políticas de projetos para comunidades devem 

ser desenvolvidas e, em alguns casos, particularmente 

em áreas de alta densidade, de forma que as 

diretrizes de desenho urbano sejam resumidas 

em briefings que permitam criar diretrizes para as 

regulamentações. Onde for possível, esse trabalho 

antecipado de fundo pode incluir considerações sobre 

a forma de edificações existentes por meio de uma 

coleção de técnicas, onde se incluem algumas tais 

como as observações sobre tipologias já consagradas 

pela população, bem como abordagens de caráter 

morfológico feitas com ajuda computacional sem 

excluir o aprofundamento das relações entre as 

urbanizações e edificações existentes e planejadas. 

Esses são aspectos que necessitam ser levados em 

conta no decorrer do processo de planejamento e 

incluem:

• Massa da edificação, e não somente a altura;

•  Máximo e mínimo número de vagas para 

estacionamentos, conforme o caso, de forma 

a já refletir a potencialidade de influência do 

transporte público e das facilidades para o 

transporte ativo, que inclui caminhada e bicicleta, 

além da oferta de estacionamentos públicos 

devidamente coordenados;

•  Recuos máximos e outras regulamentações 

influentes na relação com usos adjacentes, 

incluindo, em áreas de alta densidade dos 

Corredores de Urbanização Orientada pelo 

Transporte Público, consideração de áreas onde 

sejam necessários parâmetros de plano angular, 

ou seja, orientação sobre seção urbana onde 

se propõem mudanças gradativas de recuos, 

de forma a configurar vários “degraus” no 

desenvolvimento vertical da torre; e

•  Relacionamento de edificações com os limites de 

lote, em particular, um entendimento do desenho 

da seção transversal da rua, bem como a forma 

construída desejável, como base para determinar 

o pátio frontal. 

34.2 O PLANO MESTRE COMO BASE 
PARA UM PLANO DIRETOR CONTENDO O 
ZONEAMENTO DOS USOS DO SOLO E AS 
REGULAMENTAÇÕES

O Plano Mestre, também chamado Plano 

Abrangente, concretiza-se como um guia, entendido 

como instrumento para apoiar tomada de decisões 

relacionadas com usos do solo local. Normalmente 

faz recomendações sobre as localizações de serviços 

públicos urbanos como escolas, vias, infraestruturas, 

sistemas de movimentação e transporte, e demais 

componentes da urbanização, harmonizando a 

herança construída da forma urbana existente e a 

forma recomposta que atenderá às futuras demandas. 

O Plano Mestre Urbanístico e de Mobilidade – 

Fortaleza 2040 também tem serventia como matriz 

geradora do Plano de Zoneamento, instrumento para 

a fundamentação das regulamentações públicas que 

irão controlar as localizações, intensidades, misturas 

e densidades geradas pelos usos comunitários que 

se implantarão no processo de crescimento urbano 

prognosticado para os próximos 24 anos. O Plano 

Mestre também tem grande serventia como guia ou 

base para outras regulamentações públicas relativas 

à cidade e seu crescimento, como os controles sobre 

edificações.

Uma observação importante a ser registrada é 

que a prática comum e mundial demonstra que o 

Plano Mestre em si, como um guia ou base para o 

futuro desenvolvimento, não pode ter o papel de lei 

e não pode também fazer cumprir regras de como e 

onde situar alguma coisa a ser construída enquanto 

não transformar seus conteúdos em instrumentos 

convenientes com esses objetivos. Isso significa que 

uma cidade, como é o caso de Fortaleza no presente, 
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pode elaborar e pactuar sobre os conteúdos de melhoria 

oferecidos por este Plano Mestre, com grande excelência 

e atualização de decisões, mas suas consequências 

de implementação somente serão efetivas a partir de 

documentos técnicos complementares,em quesuas 

metas poderão ser colocadas em prática por meio de 

documentos técnicos, como o zoneamento de usos 

do solo, compromissos de custos, demonstrando suas 

possibilidades como instrumento de parcerias com 

outras comunidades e agências locais, nacionais ou 

internacionais.

Nosso planejamento encaminha aspectos de usos 

do solo e infraestrutura, com mapas, gráficos, desenhos 

conceituais esquemáticos e textos que fazem as devidas 

recomendações convenientes com o desenvolvimento 

da forma urbana pactuada com a sociedade local, 

incluindo aquelas voltadas ao desenvolvimento da 

comunidade envolvida com vistas ao período dos 

próximos 24 anos. Em resumo, o material produzido 

pela equipe de Urbanismo e Mobilidade abrange 

seções tais como: futuro das vizinhanças com base em 

informações e análises da situação existente; metas 

e objetivos; declaração sobre ações; mapa do futuro 

uso do solo; e um plano integrado de zoneamento das 

atividades no território (Mapas 106 a 116).

Muitos dos conteúdos que darão base ao Plano 

Diretor, que se caracterizará como Plano de Zoneamento 

e demais regulamentações, foram elaborados no 

interior do Plano Mestre com seus devidos propósitos 

antecipados de incorporação. Assim, o Plano de 

Zoneamento será originário da visão abrangente do 

Plano Mestre Urbanístico e de Mobilidade, e incorporou, 

como base de decisões, os estudos já aprofundados 

sobre a história da comunidade fortalezense, a 

economia, as características da vida social, o ambiente 

natural, os sistemas de transportes, a herança cultural 

edificada, as demandas de reabilitação do Centro 

Urbano e outros aspectos. Isso foi tratado de maneira 

que os aspectos comunitários fossem vistos com sua 

inevitável integração, de forma que venha a permitir 

à comunidade tomar decisões acerca de como tudo 

poderá crescer e atender ao prognóstico demográfico.

Essas características da comunidade envolvida e sua 

população foram fundamentais para a determinação 

de fatores de crescimento qualificado, tais como: 

a existência de uma mão de obra potencial para o 

crescimento da indústria e dos demais negócios; as 

condições e localizações das principais vias e suas 

adaptações ou acréscimos para apoiar o futuro 

desenvolvimento urbano e suas movimentações 

de pessoas e bens; as localizações de aeroportos 

relacionados com o futuro crescimento, com vistas ao 

melhor desempenho e à melhor economia a ser gerada, 

além da redução de impactos urbanos; as redes de 

rodovias conectoras entre a cidade de Fortaleza e a sua 

Região Metropolitana, que podem, juntamente com a 

localização do aeroporto, favorecer o desenvolvimento 

industrial e asua localização; e o tipo e a quantidade 

de recursos naturais e seus potenciais resultados em 

benefício da população, que se juntam para apoiar as 

decisões sobre as localizações e os tipos de indústrias e 

centros de empregos que a comunidade deve planejar.

Os estudos realizados sobre população e economia 

produziram informações para ajudar a identificar 

necessidades que teremos que satisfazer, mediante 

soluções esperadas pela comunidade e aguardadas 

por nosso futuro. A tendência ao envelhecimento 

da população de Fortaleza,a qualfoi demonstrada 

nos estudos, apontou para demandas de hospitais 

adicionais dentro do período de 24 anos, bem como 

de habitações em condições universalmente acessíveis. 

O prognosticado crescimento das populações de baixa 

renda demonstrou a necessidade de oferecermos o 

estoque adequado de habitação e transporte público.
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CONCEITOS E OBJETIVOS 
DAS PROPOSIÇÕES DE TRANSPORTE 
E MOBILIDADE

35.1 CONCEITOS

A seguir, serão apresentados alguns termos utilizados na apresentação das 

propostas e os seus respectivos conceitos. Essas descrições têm a função de 

auxiliar na compreensão dos escopos e, ainda, de eliminar eventuais dúvidas 

sobre a interpretação das propostas aqui descritas. Os conceitos são os seguintes:

• Acessibilidade: condição para a utilização, com segurança e autonomia, 

dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 

transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa com 

deficiência ou com mobilidade reduzida;

• Acesso urbano: a facilidade, em distância, tempo e custo de se alcançar 

os destinos desejados com autonomia e segurança, inclusive no que 

diz respeito às pessoas com deficiências e às pessoas com mobilidade 

reduzida;

• Bonde: transporte público coletivo sobre trilhos de média a alta capacidade 

que pode operar em superfície, sempre compartilhando a via com outros 

modos de transporte, e cuja velocidade operacional é baixa;

• Corredor exclusivo de ônibus: pista exclusiva para a circulação de ônibus 

de alta capacidade, composta de uma ou mais faixas de tráfego e com 

outras condições específicas: embarque e desembarque de passageiros 

com estações no nível do piso do veículo sem a presença de degraus, 

pagamento da tarifa antes do embarque do usuário no veículo, prioridade 

de passagem nas interseções semaforizadas. Admite-se a utilização dessa 

pista por veículos de utilidade pública e urgência e emergência;

• Corredor preferencial de ônibus: espaço viário composto de uma ou 

mais faixas preferenciais para a circulação de ônibus, admitindo-se a 

utilização dessa(s) faixa(s) pelo tráfego geral, com limitações em função 

das características do uso do solo lindeiro à via, do sistema de circulação da 

região e de outras condições específicas;

• Ciclofaixa: é a faixa de tráfego destinada à circulação de bicicletas, 

separada do tráfego de veículos automotores e de pedestres por 

sinalização horizontal e dispositivos delimitadores;

CAPÍTULO 35
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• Ciclorrota: são caminhos, sem qualquer 

segregação física, com ou sem sinalização 

específica para a bicicleta, que representam uma 

rota recomendada para o ciclista, utilizando um 

espaço compartilhado com os demais veículos;

• Ciclovia: é a pista destinada à circulação de 

bicicletas, separada fisicamente do tráfego de 

veículos automotores e de pedestres;

• Corredor de urbanização: trecho linear urbano, 

com largura transversal média de um quilômetro 

e de extensão longitudinal variável, composto 

por um corredor de transporte público de alta 

capacidade em seu eixo e pelo uso do solo interno 

à sua delimitação, estruturado em vizinhanças 

de forma a intensificar a densidade da ocupação 

urbana em relação às habitações, atividades 

econômicas e serviços urbanos nas proximidades 

das áreas de estação do transporte;

• Corredor de transporte: via no eixo do corredor 

de urbanização com prioridade para a circulação 

do transporte público, que também proporciona a 

circulação de pessoas, bicicletas e do tráfego geral;

• Desenho urbano: concepção de espaços, artefatos 

e produtos que visam atender simultaneamente 

todas as pessoas, com diferentes características 

antropométricas e sensoriais, de forma 

autônoma, segura e confortável, constituindo-

se nos elementos ou soluções que compõem a 

acessibilidade e a geometria urbana;

• Hub: edificação ou área urbana que tem a função 

de ofertar diversas conveniências como comércio, 

serviços, indústrias, estacionamento, integração 

intermodal e áreas públicas de convívio de pessoas;

• Integração física: condição que permite a 

transferência de passageiros entre linhas ou 

modos de transporte em terminais, estações 

de transferências ou ambiente urbano 

especificamente projetado para essa finalidade;

• Integração lógica: sistemática de conexões entre 

linhas ou modos de transporte que permite definir 

parâmetros e condições para que ocorram as 

transferências de passageiros, como o tempo para 

a transferência, tipos de modos ou operadores 

envolvidos e horários possíveis;

• Integração operacional: condição que permite 

a coordenação dos serviços ofertados em linhas 

ou modos de transportes em termos de horários, 

frequências e itinerários;

• Integração tarifária: condição definida para que 

o usuário utilize duas ou mais linhas ou modos 

de transporte, mediante o pagamento equitativo 

de tarifa do serviço público prestado, buscando 

aumentar a demanda do sistema, a acessibilidade 

do usuário do sistema e o equilíbrio financeiro do 

sistema;

• Metrô: transporte público coletivo sobre trilhos 

de alta capacidade, que opera em superfície, 

elevado ou subterrâneo, com total preferência de 

passagem em relação a todos os outros modos, 

podendo atingir alta velocidade operacional;

• Mobiliário urbano: o conjunto de objetos 

existentes nas vias e espaços públicos, superpostos 

ou adicionados aos elementos da urbanização 

ou da edificação, de forma que sua modificação 

ou traslado não provoque alterações substanciais 

nesses elementos, tais como semáforos, postes 

de sinalização e similares, telefones e cabines 

telefônicas, fontes públicas, lixeiras, toldos, 

marquises, quiosques e quaisquer outros de 

natureza análoga;

• Mobilidade urbana: condição em que se realizam 

os deslocamentos de pessoas e bens na cidade, 

consideradas as dimensões do espaço urbano e a 

complexidade das atividades nele desenvolvidas;

• Motofrete: consiste no transporte remunerado 

de pequenas cargas e volumes legais, 
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compatíveis com a motocicleta, acondicionados, 

exclusivamente, em equipamento aberto (grelha) 

ou no interior de equipamento fechado (baú);

• Mototáxi: serviço de transporte individual 

de passageiros remunerado, por meio de 

motocicletas;

• Polos Geradores de Viagens (PGV): 

empreendimentos de grande porte, conforme 

especificado na Lei de Uso e Ocupação do Solo, 

por tipo de uso, onde se desenvolvem atividades 

geradoras de grande número de viagens e cuja 

implantação possa provocar impactos em relação 

à saturação da capacidade viária do entorno e 

do sistema de transporte público, na circulação 

e na acessibilidade circunvizinha, na qualidade 

ambiental, na segurança viária e na capacidade da 

infraestrutura urbana existente;

• Táxi: serviço de transporte individual, remunerado, 

aberto ao público, por intermédio de automóveis 

de aluguel com condutor para realização de 

viagens individualizadas. Nesta modalidade, 

estão incluídos os serviços que utilizam aplicativos 

computacionais, desde que devidamente 

regulamentados pelo município;

• Transporte de propulsão humana: bicicleta, triciclos 

e outros veículos cuja energia de movimento seja 

originada somente do esforço humano;

• Transporte de tração animal: charretes, carroças 

e demais veículos similares cuja energia de 

movimento seja originada somente do esforço 

animal;

• Transporte motorizado: modalidades que se 

utilizam de energia oriunda de um com fonte 

mecânica (a combustão, elétrica ou mista);

• Transporte público coletivo intermunicipal 

metropolitano: serviço de transporte público 

coletivo entre Municípios da Região Metropolitana 

de Fortaleza;

• Transporte público coletivo intermunicipal: serviço 

de transporte público coletivo entre Municípios 

que tenham contiguidade nos seus perímetros 

urbanos;

• Transporte público coletivo: serviço público de 

transporte de passageiros acessível a toda a 

população mediante pagamento individualizado, 

subsidiado ou não, com itinerários e preços fixados 

pelo Poder Público;

• Veículo leve sobre trilhos (VLT): transporte público 

coletivo sobre trilhos de média a alta capacidade, 

que pode operar em superfície, elevado ou 

subterrâneo, podendo admitir cruzamentos em 

nível e até mesmo compartilhar a via com outros 

modos de transporte, cuja velocidade operacional 

varia conforme as características do trecho;

35.2 OBJETIVOS

O Plano de Acessibilidade e Mobilidade urbana de 

Fortaleza tem os seguintes objetivos:

• Reduzir as desigualdades e promover a inclusão 

social;

• Promover a competitividade urbana e o 

desenvolvimento sustentável;

• Promover acessibilidade e mobilidade urbana por 

meio da gestão democrática;

• Otimizaro deslocamento das pessoas e das cargas;

• Promover a universalidade do acesso aos serviços 

públicos, infraestruturas de transporte e espaços e 

equipamentos urbanos;

• Proporcionar ambiente adequado e seguro aos 

deslocamentos urbanos;

• Reduzir os acidentes associados à mobilidade 

urbana; e

• Reduzir as emissões atmosféricas produzidas pelo 

sistema de mobilidade urbana.
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PROPOSTAS DE TRANSPORTE 
E MOBILIDADE

36.1 ACESSO URBANO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL

O Plano de Acessibilidade e Mobilidade Urbana de Fortaleza tem como 

princípio a redução e a otimização dos investimentos em mobilidade urbana 

por meio do aumento do acesso urbano. Para isso, o modelo urbanístico e de 

mobilidade propõe a estruturação da ocupação urbana de todo o município 

em função dos Corredores de Urbanização Orientada pelo Transporte Público 

de alta capacidade.

Essa forma urbana pode proporcionar a adequada formação de vizinhanças 

no entorno das estações de transporte, com a presença de uso do solo 

diversificado, mixando habitações, atividades econômicas, serviços públicos, 

áreas de lazer e, ainda, a integração destes com o meio ambiente natural, 

proporcionando uma interação das pessoas com toda essa oferta por meio 

da caminhada e de meios de transportes de propulsão humana e com baixa 

dependência do transporte motorizado. Além disso, esse conceito permite que 

as pessoas que ainda desejem se deslocar pela cidade o façam de forma mais 

rápida, confortável, segura e eficiente, haja vista a existência da prioridade para 

o transporte de massa. Esse modelo de estruturação urbana e de mobilidade 

pode ser observado no Mapa 117.

Assim, a implantação de moradias de alta densidade, dos equipamentos 

urbanos e da localização das atividades econômicas terá prioridade de 

localização nos corredores de urbanização, visando aumentar o acesso urbano 

das pessoas em todo o território do município e, consequentemente, reduzir a 

dependência do transporte motorizado, as distâncias de viagem e os tempos 

dos deslocamentos.

O eixo dos corredores de urbanização será composto por uma via com 

prioridade plena para circulação de transporte público de alta capacidade, que 

por sua vez poderá ser composto de ofertas de metrô, VLT, Bonde ou BRT.

Para alcançar o princípio de acessibilidade universal, e em cumprimento ao 

disposto na Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho de 2015, e na Lei Federal 

nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, sem prejuízo no disposto na Lei 

Complementar Municipal nº 62, de 13 de março de 2009 (Plano Diretor 

CAPÍTULO 36
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Participativo de Fortaleza) , o Plano de Mobilidade 

e acessibilidade de Fortaleza terá como objetivos 

específicos:

•  Efetivação da acessibilidade na perspectiva do 

desenho universal;

•  Promoção dos direitos das pessoas com 

deficiência;

•  Inclusão das pessoas com deficiência no 

mercado de trabalho por meio da acessibilidade 

e mobilidade;

•  Ampliação do acesso das pessoas com 

deficiência às políticas de desenvolvimento 

urbano; e

•  Ampliação do acesso das pessoas com 

deficiência à moradia adequada, educação, 

cultura e trabalho.

A formulação, implementação e manutenção das 

ações de acessibilidade deverão atender às seguintes 

premissas básicas:

•  Priorização das necessidades da população, em 

especial as pessoas com deficiência, quer seja 

definitiva ou temporária, e os idosos;

•  Programação em cronograma e a reserva de 

recursos para a implantação das ações;

•  Adequar o espaço urbano para a circulação a 

pé. Assim, todos e quaisquer investimentos a 

serem realizados no sistema viário e nos espaços 

públicos devem priorizar, principalmente, 

pessoas idosas e com deficiência; e

•  Planejamento, de forma continuada e articulada, 

entre os setores competentes.

Visando garantir esses objetivos, entende-se que as 

empresas concessionárias responsáveis pela execução 

das obras e dos serviços garantirão o livre trânsito e a 

circulação de forma segura das pessoas em geral, em 

qualquer intervenção nas vias e logradouros públicos, 

de acordo com o previsto em normas técnicas de 

acessibilidade da ABNT e em legislação específica.

No planejamento e na urbanização das vias, praças, 

logradouros, parques e demais espaços de uso público, 

e, ainda, em casos julgados necessários por estudos 

técnicos, deverão ser cumpridas as exigências dispostas 

nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, com 

destaque para as seguintes medidas:

•  A construção de calçadas para circulação de 

pedestres ou a readequação de situações 

inadequadas, buscando garantir a segurança da 

caminhada;

•  Rebaixamento de calçadas com rampa acessível 

ou elevação da via para travessia de pedestre em 

nível; e

•  Sinalização especial para pessoas com 

deficiência, tais como piso tátil, sinalização 

sonora em semáforos, placas para pedestres 

com programação visual específica, incluindo 

inscrições em braile.

36.2 COMPONENTES DO SISTEMA DE 
MOBILIDADE URBANA

O Sistema de Mobilidade Urbana de Fortaleza 

é um conjunto organizado e coordenado de 

meios, serviços e infraestruturas que garantem 

o deslocamento de pessoas e bens na cidade. 

Compõem o Sistema de Mobilidade Urbana: 

•  As infraestruturas de mobilidade urbana;

•  Os meios de transporte urbanos motorizados, os 

meios de transporte de propulsão humana e os 

meios de transporte de propulsão animal; e

•  Os serviços de transporte urbano, classificados 

em:

o De passageiros e de cargas;

o Coletivo e individual; e

o Público e privado.
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36.3 INFRAESTRUTURA DO SISTEMA DE 
MOBILIDADE URBANA

São componentes da infraestrutura de mobilidade 

urbana:

•  Vias e demais logradouros públicos, inclusive 

ciclovias, ciclofaixas, servidões e trilhas;

•  Estacionamentos, incluindo os paraciclos e 

bicicletários;

•  Terminais de passageiros e de cargas;

•  Pontos para embarque e desembarque de 

passageiros e cargas;

•  Sinalização viária;

•  Equipamentos e instalações; e

•  Instrumentos de controle, operação e 

fiscalização.

Com relação à sua utilização, a calçada é 

composta por três faixas:

•  Faixa de serviço: espaço com largura mínima de 

0,50m, destinado à instalação de sinalização, 

postes, equipamentos públicos de apoio 

(assentos, jardineiras e outros equipamentos 

similares) e eventuais usos comerciais 

previamente regulamentados e aprovados pelo 

poder público;

•  Faixa de circulação de pessoas ou faixa de 

passeio: espaço com largura mínima de 1,20m, 

destinado à circulação de pedestres, pessoas 

com deficiência e idosos;

•  Faixa de transição: espaço facultativo, com 

largura ideal de 0,50m, que tem o objetivo 

de segregar a área de circulação de pessoas 

com a área privada do lote e garantir paradas 

provisórias de pessoas ou objetos sem impedir a 

circulação de pessoas.

É proposta uma rede de estacionamentos, que é 

descrita no item de integração intermodal, por ter 

uma relação direta com esse assunto. As diretrizes 

dessa rede deverão ser inseridas nas legislações 

urbanísticas de uso e ocupação, visando garantir a 

sua formação adequada.

A sinalização viária deverá garantir condições de 

segurança, conforto e a circulação prioritária para 

todas as pessoas em relação ao tráfego de veículos, 

e também garantir que a circulação dos modos de 

propulsão humana seja prioritária em relação ao 

tráfego de veículos automotores. Deverá garantir, 

ainda, condições seguras para os condutores 

de veículos automotores, de forma a induzir o 

compartilhamento do espaço público de forma 

adequada com os demais modos de transporte, 

principalmente a caminhada. Destaca-se também 

que, em casos em que sejam julgadas tecnicamente 

viáveis, deverão ser implantadas medidas de 

moderação de tráfego visando garantir a segurança 

das pessoas.

A pavimentação dos espaços públicos destinados 

a pedestres devem ser providos de pavimentação 

adequada, de forma a garantir espaços contínuos 

de circulação de pessoas, principalmente portadores 

de necessidades especiais e idosos, sem a presença 

de desníveis, sem rampas adequadas e demais 

obstáculos que dificultem ou bloqueiem a passagem, 

quer seja de forma provisória ou temporária.

Com relação às paradas de transporte coletivo, 

admitem-se três tipos:

•  Parada simples: utiliza parte da calçada, não 

possui abrigo e tem sinalização vertical em poste 

metálico. Deve ser utilizada somente em vias 

locais e complementares e no itinerário de linhas 

alimentadoras;

•  Parada com coberta: pode utilizar parte 

da calçada ou área específica quando for 

identificado grande volume de embarque e 

desembarque ou de pessoas em circulação na 

calçada, possui sinalização com placa em poste 

metálico e pode ser utilizada em vias locais e 
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complementares, com uso obrigatório em vias 

estruturais;

•  Parada do Corredor de Transporte: possui 

estrutura fechada, permitindo a ventilação 

natural ou condicionada e com locais para a 

cobrança antecipada da tarifa; localiza-se em 

espaço adequado no eixo da via e deve ser 

utilizada em vias estruturais principais.

As Estações de Transferências são paradas em 

corredores de transporte com uma significativa 

quantidade de pessoas mudando de veículo ou entre 

outros modos de transporte, cujas dimensões podem 

ser de maior porte que uma parada do corredor de 

transporte, visando acomodar de forma confortável 

e segura a demanda de passageiros de cada local.

Terminais de passageiros são estações de 

transferência de grande porte, que geralmente 

envolvem mais de um modo de transporte. Nesses 

locais existem grandes volumes de passageiros e de 

veículos de transporte e, por isso, ocupam grandes 

áreas urbanas que podem ser abertas ou fechadas, 

dependendo das condições operacionais do local.

Estações de metrô e VLT são locais de embarque 

e desembarque de passageiros desses modos, entre 

estes modos e, além disso, locais de transferências 

entre estes modos de transporte e outros. São 

estações que possuem estrutura fechada com 

ventilação natural ou condicionada e com locais 

para a cobrança antecipada da tarifa. Nesses locais 

ocorrerão as integrações com o modo ônibus.

O entorno das estações de transferência, 

terminais e estações de metrô e VLT deve receber 

atenção especial em relação à adequação das áreas 

de caminhada com uso do solo misto e pavimento, 

iluminação e desenho urbano, visando garantir que 

essas transferências sejam realizadas com segurança 

e conforto.

Estacionamentos de ônibus são espaços públicos 

ou privados, fora das vias públicas de circulação, 

geralmente localizados no entorno dos pontos 

extremos das linhas troncais de BRT no e início das 

linhas alimentadoras, que têm o objetivo de acomodar 

o recolhimento de parte da frota de veículos durante 

o horário entre os picos de demanda de passageiros. 

Os prováveis locais desses estacionamentos podem 

ser observados no Mapa 118.

Pátios de Trens são locais para acomodar o 

recolhimento de parte da frota de trens durante o 

horário entre os picos de demanda de passageiros 

e para a realização da manutenção desses veículos. 

Os prováveis locais desses estacionamentos também 

podem ser observados no Mapa 118.

Em função das simulações computacionais 

realizadas, foi possível identificar os principais locais 

de embarque e desembarque e de transferências de 

passageiros que foram fundamentais para a definição 

da hierarquia.Dentre estes, os mais significativos 

são classificados como paradas de BRT, paradas de 

Metrô e VLT, estações de transferências e terminais 

de passageiros. As estações são localizadas ao longo 

dos corredores de transporte por ônibus, espaçadas 

a cada 1,0 km, e as estações dos bondes deverão 

ser localizadas a cada 500m, aproximadamente. 

As estações de transferências são, na maioria das 

vezes, encontros de dois corredores de transporte, 

caracterizados pela significativa quantidade de 

pessoas realizando troca de veículos em um mesmo 

modo ou troca entre modos de transporte. Já os 

terminais devem ser compreendidos como locais de 

encontros de vários corredores de transporte e vários 

modos de transporte público e ainda outros modos 

privados, com significativa quantidade de pessoas 

realizando troca de modais. Essa hierarquia, que 

pode ser observada no Mapa 119, é fundamental 

para garantir a eficiência do sistema de transporte 

público previsto, e também auxiliar no planejamento 
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urbano do entorno desses locais (uso do solo e 

desenho urbano), que devem ofertar condições 

adequadas de segurança viária, segurança pública e 

de conforto para a realização dessas transferências, 

conforme já destacado.

Deverá existir uma central de controle para 

o monitoramento das operações do sistema de 

transporte de passageiros por ônibus urbanos, que 

deverá ser localizada no órgão gestor de transporte 

público municipal. Essa central de controle deverá 

ser conectada com o sistema de controle dos 

ônibus intermunicipais da RMF, trens do metrô e 

VLT, por meio de um sistema digital e de convênio 

institucional entre as esferas de governo envolvidas 

na operação, visando garantir a oferta de um serviço 

de qualidade para todos os usuários do sistema.

36.4 SISTEMA VIÁRIO

O sistema viário do município terá a seguinte 

classificação:

•  Via Estrutural Principal (VEP): é a via do eixo 

do Corredor de Urbanização Orientada Pelo 

Transporte Público que tem a função de permitir 

a ligação entre as diversas zonas da cidade, com 

prioridade de circulação do pedestre, da bicicleta 

e dos ônibus que circulam nos corredores de 

transporte. O tráfego geral (automóveis e 

caminhões) tem permissão limitada;

•  Via Estrutural Secundária (VES): tem função de 

ligação entre as diversas zonas da cidade, de 

uso preferencial do pedestre, da bicicleta e do 

tráfego geral;

•  Via complementar (VCP): tem a função de 

alimentar as vias estruturais, de uso preferencial 

do pedestre, da bicicleta, do transporte 

alimentador e do tráfego geral;

•  Via de pedestre (VPE): tem a função de moderar 

o tráfego em zonas específicas, de uso exclusivo 

do pedestre;

•  Via local (VLO): tem a função de alimentação 

das vias complementares, de uso preferencial do 

pedestre, da bicicleta, transporte alimentador e 

automóveis.

•  Via paisagística (VPA): tem a função de permitir 

o acesso motorizado a espaços limítrofes em 

áreas de preservação, de uso preferencial do 

pedestre, da bicicleta e de automóveis.

Ficam definidas como sistema viário básico as vias 

estruturais principais, as vias estruturais secundárias 

e as vias complementares, conforme pode ser 

observado no Mapa 120. As demais vias fazem parte 

do sistema viário secundário e serão definidas em 

legislação específica.

No sistema viário básico ficam definidos os 

seguintes arcos urbanos de circulação viária:

•  Primeiro arco urbano, formado pelo 

seguinte conjunto de vias: Jacinto Matos, 

José Jatahy, Padre Cícero, Eduardo Girão, 

Bartolomeu Gusmão Via Paralela ao VLT 

ParangabaMucuripee Av. Almirante Henrique 

Saboia;

•  Segundo arco urbano, formado pelo seguinte 

conjunto de vias: trecho da BR-020 entre a 

BR-222 e a Ponte sobre o Rio Cocó. Destaca-se 

que existem trechos desse arco que pertencem 

a outros municípios e, dessa forma, devem ser 

considerados somente os trechos urbanos de 

Fortaleza para efeito jurisdicional e operacional. 

Contudo, para efeito de mobilidade, toda a sua 

extensão deve ser considerada, visto que não 

existem pontos notáveis físicos nesse arco que 

identifiquem esses limites. 

Esses arcos têm a função de ofertar condições 

favoráveis para a circulação do tráfego geral de 

veículos na direção leste-oeste do município de 

Fortaleza, visto que os demais corredores existentes 
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nessa mesma direção têm prioridade de circulação 

para o transporte público e devem servir de apoio 

à implantação de equipamentos urbanos de grande 

porte, que tenham como características inerentes 

a orientação pelo transporte individual, já que as 

características físicas e função de mobilidade dessas 

vias são adequadas para essa finalidade. Esses arcos 

podem ser observados também no Mapa 120.

O sistema viário a ser utilizado pelo transporte 

público é estruturado em corredores troncais 

e corredores alimentadores, conforme pode 

ser observado no Mapa 121. Os corredores 

alimentadores utilizarão as vias estruturais 

secundárias e complementares. Já os corredores 

troncais serão localizados em toda a extensão das 

vias estruturais principais e deverão ter desenho 

urbano que proporcione a circulação de pessoas, 

bicicletas, ônibus de alta capacidade e o tráfego 

geral de forma segura e confortável, ofertando um 

corredor multimodal que seja apoio para o uso do solo 

proposto lindeiro a esses corredores, principalmente 

nas proximidades das áreas de estação do transporte; 

segue a relação desses corredores:

•  Corredor de Transporte1: Metrô Sul;

•  Corredor de Transporte2: VLT; e

•  Corredor de Transporte3: Avenida Tenente 

Lisboa;

•  Corredor de Transporte4: Avenida Mister Hull, 

Avenida Bezerra de Menezes, Rua Justiniano 

de Serpa, Avenida Domingos Olímpio, Avenida 

Antônio Sales, Rua Padre Valdevino;

•  Corredor de Transporte5: Via projetada 

Maranguapinho;

•  Corredor de Transporte6: Rua Senador Pompeu, 

Avenida dos Expedicionários, Avenida Bernardo 

Manuel, Avenida João de Araújo Lima;

•  Corredor de Transporte7: Avenida Dom Manuel, 

Avenida Aguanambi, BR-116;

•  Corredor de Transporte8: Avenida 

Desembargador Moreira, Avenida Governador 

Raul Barbosa, Avenida Alberto Craveiro;

•  Corredor de Transporte9: Avenida Pompílio 

Gomes, Avenida Castelo de Castro;

•  Corredor de Transporte 10: Avenida Engenheiro 

Santana Júnior, Avenida Washington Soares;

•  Corredor de Transporte 11: Avenida Doutor 

Theberge, Avenida Governador Parsifal Barroso, 

Rua Humberto Monte, Rua Desembargador 

Praxedes, Rua Domingos Jaguaribe, Via Base 

Aérea, Rua Capitão Aragão, Avenida General 

Murilo Borges, Rua Doutor Thompson Bulcão, 

Avenida Almirante Maximiniano da Fonseca, 

Avenida Doutor Valmir Ponte;

•  Corredor de Transporte 12: Avenida Senador 

Fernandes Távora, Avenida Doutor Silas 

Munguba, Avenida Deputado Paulino Rocha, 

Avenida Oliveira Paiva;

•  Corredor de Transporte 13: Rua Oscar Araripe, 

Avenida Presidente Costa e Silva, Avenida 

Jornalista Tomaz Coelho, Rua José Hipólito;e

•  Corredor de Transporte 14: Avenida Presidente 

Castelo Branco, Avenida Monsenhor Tabosa, 

Avenida Abolição, Avenida Vicente de Castro, 

Avenida José Saboia, Avenida Oliveira Filho;

A sequência de implantação desses corredores é 

apresentada no Mapa 122. Essa ordem cronológica 

foi definida tendo como base as obras em andamento, 

o atendimento da população de baixa renda e o grau 

de complexidade de execução das obras. As primeiras 

intervenções servirão de base para as demais, cujas 

eventuais dificuldades enfrentadas devem servir 

para aprimorar o planejamento da execução das 

seguintes, buscando sempre otimizar os resultados 

obtidos. Os conjuntos de intervenções também 

foram agrupados a cada 4 (quatro) anos, buscando 

associá-los aos períodos do Poder Executivo e, 
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assim, auxiliar no planejamento da execução das 

intervenções e vinculá-los à governança do Plano de 

Acessibilidade e Mobilidade Urbana.

Considera-se de fundamental importância 

ressaltar que,na construção do Corredor de 

Urbanização Orientada pelo Transporte Público, 

conforme já definido, devem ser consideradas as 

intervenções integradas propostas, tanto as obras de 

transporte quanto as intervenções urbanísticas e de 

uso do solo, bem como as intervenções no sistema 

econômico por meio da geração de empregos e, 

ainda, outras intervenções na área social, no meio 

ambiente natural e outras específicas.

Sem a realização desse conjunto completo, não 

se pode considerar que o corredor está concluído e, 

por isso, seus objetivos não poderão ser plenamente 

alcançados.

No que se refere às calçadas, entende-se que o 

município deve reconhecer essa oferta viária como 

parte de uma rede de circulação prioritária da 

cidade e que devem ser interconectadas de forma a 

induzir à caminhada como modo de deslocamento 

para pequenas distâncias. As calçadas da cidade 

deverão ser estruturadas de forma a ter largura e 

pavimentação adequada para a circulação universal 

de pessoas e, ainda, serem livres de interferências 

de equipamentos urbanos, edificações ou quaisquer 

outros obstáculos físicos que possam reduzir a 

fluidez, a segurança ou o conforto da caminhada. 

De forma a contribuir com esse conceito, as larguras 

mínimas a serem destinadas às calçadas devem ser 

as seguintes:

•  Em VEP: 3,50m (três metros e meio);

•  Em VES e VPA: 3,00m (três metros);e

•  Em VEC e VLO: 2,50m (dois metros e meio).

Em casos específicos, a largura da pista de 

circulação de veículos deverá ser readequada 

visando garantir largura suficiente para as dimensões 

descritas ou, caso seja possível, deverão ser removidas 

as interferências existentes. Na impossibilidade de 

realização de ambas, a via deverá ser pavimentada 

de forma a não existir desnível entre a calçada e a 

pista de veículos, na qual a circulação preferencial 

é para pedestres e os veículos devem ter a sua 

velocidade limitada em até 30km/h, visando garantir 

a segurança das pessoas em circulação, quer estejam 

a pé ou em veículos. Destaca-se que as seções viárias 

dos corredores de transporte já foram apresentadas 

anteriormente neste relatório, em capítulo específico.

A pavimentação do sistema viário deve garantir 

a circulação universal de pessoas e de veículos com 

segurança, observando os seguintes elementos:

•  Moderação do tráfego em vias locais;

•  Corredores de ônibus com pavimento compatível 

às cargas veiculares;

•  Calçadas com pavimentos antiderrapantes, 

antitrepidantes, grau de dureza adequado, 

podotátil com contraste de luminância 

adequado e posicionado de forma a não 

prejudicar a circulação de cadeirantes e idosos, 

e, ainda, inclinação transversal com o máximo 

de 2%.

•  Ciclovias: concreto betuminoso usinado a 

quente (cbuq); e

•  Pistas de veículos:

o VEP e VES: pavimento flexível em Concreto 

Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ ou Pavimento 

Estruturalmente Armado – PEA; nas pistas e faixas 

de circulação exclusiva para os ônibus de alta 

capacidade, deverá ser utilizado o PEA;

o VCP: pavimento flexível em Concreto 

Betuminoso Usinado à Quente – CBUQ – ou blocos 

de concreto ou pedra granítica regular;e

o demaisvias: blocos de concreto, pedra 

granítica regular ou outro pavimento com qualidade 

semelhante.
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É importante destacar que é obrigatória, 

quando não houver, a adequação da drenagem 

de águas pluviais do sistema viário sempre que 

forem realizados investimentos de melhoria de 

pavimentação, permitindo o completo escoamento, 

proporcionando uma maior vida útil do pavimento 

e a prevenção de alagamentos. Outro destaque é 

que devem ser executadas antes da pavimentação 

todas as obras complementares que necessitem 

de canalização subterrânea, visando garantir a 

otimização da utilização dos recursos públicos, o 

tempo de interrupção das vias públicas e a qualidade 

do pavimento após a finalização das obras.

O uso e a ocupação do solo nas interseções entre 

corredores de urbanização devem ser planejados 

de forma a garantir que exista espaço adequado 

para eventuais soluções viárias em desníveis (túneis/

viadutos), bem como a adequação do espaço urbano 

do entorno, visando garantir a circulação de pessoas 

de forma segura e confortável, caso essas soluções 

sejam necessárias.

36.5 CIRCULAÇÃO VIÁRIA A PÉ, POR 
PROPULSÃO HUMANA E POR TRAÇÃO 
ANIMAL

Deverão ser assegurados ao pedestre os seguintes 

direitos:

•  Ir e vir a pé ou em cadeira de rodas nas vias 

públicas, calçadas e travessias, livremente e com 

segurança, sem obstáculos e constrangimentos 

de qualquer natureza;

•  Calçadas limpas, conservadas, com faixa de 

circulação livre e desimpedida de quaisquer 

obstáculos, públicos ou particulares, fixos ou 

móveis, com piso antiderrapante, não trepidante 

para a circulação em cadeira de rodas, em 

inclinação e largura adequada à circulação e 

mobilidade;

•  Faixas de travessia nas vias públicas, com 

sinalização horizontal e vertical;

•  Iluminação pública nas calçadas, praças, passeios 

públicos, faixas de pedestres nos terminais de 

transporte público e em seus pontos de paradas; 

e

•  Equipamentos e mobiliário urbano que facilitem 

a mobilidade e acessibilidade universal.

Todas as viagens devem ser consideradas em seu 

percurso total, desde o local de início até o destino 

final, e, ainda, deve ser considerado que, na absoluta 

maioria dos deslocamentos realizados no meio 

urbano, a caminhada faz parte desse percurso, sendo 

fundamental a garantia de condições adequadas 

para a circulação de pessoas nas vias. Dessa forma, 

o deslocamento feito a pé e de bicicleta constituem 

elementos essenciais ao padrão de mobilidade e 

acessibilidade sustentável em função da eficiência 

e do respeito aos valores ambientais e de saúde 

pública.

Com relação às pessoas portadoras de deficiência 

e às pessoas com mobilidade reduzida, deve ser 

assegurada a acessibilidade nas calçadas e travessias, 

com eliminação de barreiras arquitetônicas que 

restrinjam ou impeçam a circulação com autonomia 

e espontaneidade.

O sistema cicloviário deverá garantir:

•  afirmação da bicicleta como um meio de 

transporte urbano considerado na integração 

intermodal;

•  prioridade para a bicicleta sobre os demais 

veículos na circulação viária;

•  a integração aos modos coletivos de transporte 

por meio da construção de bicicletários e / ou 

paraciclos junto às estações e terminais;

•  construção, expansão e incorporação de ciclovias 

e ciclofaixas;

•  ciclovias, ciclofaixas ou ciclorrotas em outras 
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vias além das VEP, VES e VCP, desde que seja 

identificada a sua necessidade;

•  expansão do sistema de bicicletas 

compartilhadas, de forma a incentivar o uso 

desse modo e, ainda, auxiliar na integração 

entre a bicicleta e outros modos de transporte;

•  implantação de estações de bicicletas 

compartilhadas nas proximidades das estações 

de metrô, VLT, Bonde, dos corredores de 

transporte, das principais paradas dos demais 

modos de transporte público complementar e 

outros locais tecnicamente relevantes; e

•  a moderação de tráfego em regiões específicas 

da cidade com tráfego intenso, visando garantir 

a segurança dos ciclistas.

A rede cicloviária será estruturada em duas 

categorias:

•  Rede estrutural: rede de ciclovias existente em 

todos as VEP; e

•  Rede complementar: rede de ciclovias, ciclofaixas 

e ciclorrotas localizadas nas VES e VCP.

Ao longo da malha cicloviária, deverão ser dispostos 

paraciclos ou bicicletários em pontos próximos aos 

grandes complexos comerciais, aos equipamentos 

públicos, notadamente os equipamentos de 

transporte público, estabelecimentos de ensino, aos 

postos de saúde, às praias, às praças e aos parques.

Em parques urbanos, equipamentos de interesse 

turístico e demais espaços públicos, o Poder Público 

poderá explorar ou conceder a exploração para o 

serviço de locação de bicicletas, interconectado pela 

malha cicloviária.Deverão ser promovidas políticas 

públicas para estimular a aquisição e manutenção 

da bicicleta e para reduzir a carga fiscal a empresas 

que incentivarem a utilização da bicicleta por seus 

empregados, bem como incentivos similares aos 

empregados que fizerem uso desse modal.

Fica proibida a circulação de veículos de propulsão 

humana de carga, utilizados pelos catadores de 

resíduos sólidos, e dos veículos de tração animal nas 

VEP e VES no período entre 5h e 22h, e fora desses 

horários a circulação deverá obedecer às regras de 

circulação da via.

Em função das metodologias de definição da 

forma urbana, da acessibilidade e da mobilidade 

urbana, o Plano Cicloviário existente deverá ser 

revisado em até 1 (um) ano, visando adequar-se a 

esses novos conceitos.Por fim, devem ser adotadas 

as seguintes diretrizes para a elaboração de um 

plano específico em relação à circulação a pé:

•  Garantir espaços adequados para a circulação 

de pessoas, de forma universal, em todo sistema 

viário, praças e logradouros públicos;

•  Moderação do tráfego de veículos em regiões 

com grandes concentrações de pessoas em 

caminhada e em regiões específicas, com a 

devida justificativa técnica;

•  Alternativas seguras de desenho urbano e de 

sinalização de tráfego, visando o aumento da 

segurança e do conforto na caminhada;

•  Elaboração de campanhas de conscientização da 

prioridade de circulação a pé no sistema viário 

sobre todos os modos de transporte; e

•  Garantia de iluminação e segurança pública no 

espaço viário.

36.6 TRANSPORTE PÚBLICO

A rede de transporte público de Fortaleza será 

formada por uma rede tronco alimentada, tendo 

como rede troncal a Linha Sul do Metrô, o corredor 

Parangaba-Mucuripe do VLT e os corredores de 

transporte, e como rede alimentadora as linhas de 

bonde e as linhas alimentadoras, essas últimas sendo 

compostas por linhas de ônibus, vans e bicicletas. 

Essa rede pode ser observada no Mapa 123.

• Nos corredores de mobilidade, podem existir três 
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tipos de prioridade para a circulação dos veículos 

de transporte público.São elas:

•  Pistas exclusivas: localizadas nos corredores 

troncais e utilizadas pelas linhas troncais, e, 

quando necessário, pelos veículos de emergência 

e pelos veículos de segurança pública, 

caracterizadas pela segregação física em relação 

às pistas de circulação dos demais veículos;

•  Faixas exclusivas: localizadas nos corredores 

troncais e utilizadas pelas linhas troncais, 

e, quando necessário, pelos veículos de 

emergência e pelos veículos de segurança 

pública, caracterizada pela segregação apenas 

por sinalização em relação às demais faixas de 

tráfego; e

•  Faixas preferenciais: localizadas nos corredores 

alimentadores e utilizadas pelas linhas 

alimentadoras, e, quando necessário, pelos 

veículos de emergência e pelos veículos de 

segurança pública, por táxis com passageiros 

e, eventualmente, pelos demais veículos para 

acessar lotes lindeiros à via ou para realizar 

movimentos de conversão, quando a sinalização 

permitir.

As linhas troncais irão circular nos corredores 

troncais. Cabe ressaltar nesse instante a diferença 

entre corredor físico de transporte e linha de 

transporte:o primeiro refere-se à oferta viária e o 

segundo refere-se à oferta dos veículos de transporte 

que circulam nas ofertas viárias.Dessa forma, em 

um corredor físico de transporte pode existir uma 

ou várias linhas de transporte em circulação, fato 

que geralmente ocorre. As linhas alimentadoras 

circularão ao longo das faixas preferenciais para 

ônibus das Vias Estruturais Secundárias (VEP) e 

das Vias Complementares (VCP), quando houver 

sinalização específica, caso contrário circularão 

juntamente com o tráfego geral, e também poderão 

circular nos corredores de urbanização, contudo, 

limitadas a pequenos trechos e, ao acessar o 

corredor, essas linhas alimentadoras deverão circular 

nas faixas destinadas ao tráfego geral, exceto os 

veículos que possuam tecnologia compatível com as 

características do corredor BRT.

Ainda com relação às linhas alimentadoras, 

definem-se as seguintes questões operacionais:

•  Poderão circular em vias locais quando for 

identificada a necessidade técnica;

•  A frota de veículos poderá ser composta por 

ônibus, micro-ônibus e vans, além de outros 

veículos que devem ser habilitados pelos órgãos 

gestores da mobilidade urbana;

•  As linhas alimentadoras serão divididas em três 

áreas de operação:

o Área 1: do extremo oeste da cidade até o 

corredor de urbanização da linha sul do metrô.

o Área 2: do corredor de urbanização da linha 

sul do metrô até o corredor de urbanização da BR-

116/Aguanambi/Dom Manoel; e 

o Área 3: entre o corredor de urbanização da 

BR-116/Aguanambi/Dom Manoel e o extremo leste 

da cidade.

Com relação aos direitos dos usuários do 

transporte público coletivo no Sistema de Mobilidade 

Urbana de Fortaleza, destacam-se os seguintes:

•  Receber o serviço adequado, nos termos do art. 

6º, da Lei Federal nº 8.897, de 13 de fevereiro 

de 1995;

•  Ser informado, de forma gratuita e acessível, 

sobre itinerários, horários, tarifas e integrações;

•  Ter ambiente seguro, confortável e acessível para 

utilização do Sistema de Mobilidade Urbana; e

•  Participar do planejamento, da fiscalização e da 

avaliação da política local de mobilidade urbana.

Para tornar o transporte público coletivo mais 

atrativo frente ao transporte individual, o Poder 
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Executivo irá priorizar os seguintes aspectos:

•  Implantação do transporte público coletivo, com 

integração dos diversos modos de transporte 

existentes;

•  Oferta de transporte público coletivo em todas 

as áreas urbanizadas;

•  Modernização dos sistemas de informação 

relacionados ao transporte público coletivo;

•  Ampliação da integração física, operacional e 

tarifária do transporte público coletivo;

•  Diversificação dos modos de transporte público 

coletivo;

•  Desestímulo ao uso do transporte privado 

individual motorizado, de modo articulado à 

melhoria do transporte público coletivo;

•  Promoção da modernização tecnológica dos 

equipamentos de monitoramento e controle do 

transporte público coletivo e da orientação aos 

usuários;

•  Adequação da infraestrutura e da frota de 

veículos, em conformidade com os requisitos de 

segurança, conforto e acessibilidade universal; e

•  Cobertura espacial e temporal para atendimento 

do maior número de usuários possível.

Já para a melhoria contínua dos serviços, dos 

equipamentos e das instalações, o Poder Executivo 

deverá buscar executar as seguintes ações:

•  Implantar sistemas de gestão da qualidade 

e certificação dos prestadores de serviços, 

por meio da utilização de indicadores de 

desempenho;

•  Promover continuamente a inovação dos 

métodos e processos de fiscalização dos serviços 

de transporte, tornando-os mais eficazes;

•  Promover o monitoramento sistemático do 

grau de satisfação da população em relação à 

qualidade dos serviços; e

•  Promover a disseminação de informações 

sobre o sistema de transporte e sua operação, 

propiciandoa escolha otimizada dos meios de 

deslocamento.

Conforme já descrito, Fortaleza contará com 

três modos que operam sobre trilhos: o metrô linha 

sul, já construído, o VLT Parangaba-Mucuripe em 

execução, e uma rede de Bondes proposta para 

a zona norte da cidade. Essas ofertas podem ser 

observadas também no Mapa 123, e em destaque 

para a rede de Bondes no Mapa 124.

O Metrô Linha Sul, que tem 24,1km de extensão 

e interliga o Centro de Fortaleza com os Municípios 

de Maracanaú e Pacatuba, possuindo 20 estações, 

iniciou a sua construção no ano de 2009 e já tem a 

sua infraestrutura concluída. Contudo, a operação 

se encontra limitada por aspectos de sinalização 

e controle, além da necessidade de reorganização 

de linhas de ônibus urbanos que atualmente se 

encontram operando de forma concorrente com este. 

A operação plena tem previsão de início no primeiro 

trimestre de 2017, indicando um período longo de 

18 anos, incluindo obras e ajustes operacionais para 

finalização completa.

O VLT que irá proporcionar a ligação entre os 

bairros Parangaba e Mucuripe possuirá 12 estações 

e utilizará parte da faixa de domínio do ramal 

ferroviário de carga existente, contudo, operando em 

trilhos segregados. As obras estão em andamento 

sem previsão ainda de conclusão.

Cabe ressaltar ainda que, ao longo dessas linhas 

de metrô e VLT, observam-se atualmente baixas 

densidades de ocupação urbana, tanto em relação 

a habitações quanto em relação a atividades 

econômicas, fato inadequado para uma oferta de 

transporte de alta capacidade. Contudo, o ajuste 

desse cenário atual de baixa densidade urbana 

deverá ser corrigido com o Plano Mestre Urbanístico, 

que está sendo elaborado em conjunto com este 
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Plano de Acessibilidade e Mobilidade Urbana,por 

meio da intensificação de usos no entorno das áreas 

de estação do metrô. Essa medida irá tanto ofertar 

uma maior acessibilidade a essas vizinhanças quanto 

garantir a demanda para a operação desse modo de 

alta capacidade, adequando-o a operar de forma 

plena, para ser possível a sua integração com os 

demais modos.

A rede de Bondes proposta mostra-se como uma 

alternativa mais sustentável em relação à implantação 

da linha leste do metrô de Fortaleza, com relevância 

em relação às dimensões econômicas e sociais. A 

experiência local demonstrou que as obras têm alto 

grau de complexidade de execução e alto custo 

de implantação e manutenção, e, ainda, custos 

sociais significativos, principalmente em relação 

ao elevado tempo de implantação e à limitação de 

investimentos em outras áreas ainda mais prioritárias 

em relação à mobilidade, como a saúde, educação e 

segurança pública, fatos considerados incompatíveis 

com a realidade local. Além dessas questões, sabe-

se que existem outros modos de transporte que 

têm custos de implantação e operação menores em 

relação ao metrô, e que tem capacidade equivalente 

de transporte de passageiros. Esse conjunto de 

fatos, associados a estudos de demanda por meio 

da utilização de simulação computacional, além de 

pesquisa realizada sobre os custos de implantação 

e manutenção/operação de ambos modos (metrô 

e bonde), cujos resultados constam no Subproduto 

4.2, foram a base para que essa rede de bonde fosse 

proposta como melhor alternativa para a região 

norte da cidade, abrangendo oCentro, Praia de 

Iracema, Aldeota, Meireles, Joaquim Távora, Dionísio 

Torres e Varjota.

Propõe-se, ainda, uma solução para otransporte 

público de passageiros no caso da implantação 

do Novo Aeroporto Metropolitano.A localização 

e justificativa desse aeroporto são descritas em 

detalhes no subitem 2.7 a seguir. A proposta 

seria um trem de passageiros interligando o Novo 

Aeroporto ao Porto de Passageiros do Mucuripe, por 

meio do prolongamento da infraestrutura na qual 

irá operar o VLT Parangaba-Mucuripe (atualmente 

em construção) até esse novo aeroporto, utilizando 

parte da faixa de domínio da Linha Sul do Metrô até 

o limite sul do município, seguindo em direção a 

oeste, utilizando a faixa de domínio da ferrovia de 

carga, conectando-se a uma nova faixa de domínio 

paralela à BR-020 em direção ao Novo Aeroporto.

Essa descrição pode ser observada no Mapa 125.

Essa oferta de transporte de passageiros 

sobre trilhos para o Novo Aeroporto depende 

da transferência da área de armazenamento 

de combustíveis do Porto do Mucuripe para o 

Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) e, 

consequentemente, da readequação da ferrovia de 

carga descrita em detalhes no subitem 2.9.Dessa 

forma, o espaço utilizado por esses ramais de carga, 

com alguns ajustes, obviamente, seria o espaço a 

ser utilizado para a implantação da infraestrutura do 

novo trem de passageiros proposto.

Em relação aos veículos utilizados no sistema 

de transportes, foram definidas as seguintes metas 

como forma de aumentar a eficiência do sistema, o 

conforto dos usuários e a garantia da acessibilidade 

universal às pessoas com deficiência ao sistema de 

transportes:

•  Climatização completa da frota do sistema de 

transporte público por ônibus nas linhas troncais 

e alimentadoras até o ano de 2020;

•  Garantia de acessibilidade universal à frota de 

transportes em 100% dos ônibus nas linhas 

troncais e em 50% das linhas alimentadoras.

essa renovação deve ocorrer à medida que for 

ocorrendo a renovação da frota de veículos e, 



273273

ainda, à medida que forem sendo implantados 

os corredores de mobilidade;

•  Redução em 50% das emissões causadas pelos 

veículos do sistema de transporte público em 

relação às emissões atuaisaté o ano de 2025; e

•  Os modos Metrô, VLT e Bonde deverão ser 

movidos com fonte totalmente elétrica.

36.7 TRANSPORTE AÉREO

Os estudos realizados no Plano Mestre Urbanístico 

concluíram que a localização do Aeroporto 

Internacional Pinto Martins, no centro geométrico 

da cidade, traz impactos em relação ao conforto 

acústico, à produção de efeitos de saúde decorrentes 

do incremento de ruídos e ao incremento da 

circulação de cargas por caminhões. 

Este último, por sua vez, implica a queda 

de valores imobiliários de edificações de uso 

habitacional em uma área que, no futuro, poderá 

chegar a um raio de impacto entre4e 10quilômetros. 

Assim, foi considerado pela equipe urbanística que a 

cidade de Fortaleza não encontrará mais condições 

adequadas para acomodar seu aeroporto principal 

na localização atual até o ano de 2040, que foi o 

horizonte de estudo do planejamento integrado.

Esse estudo conclui também que os aeroportos 

passaram a demandar situações de localização em 

conveniência metropolitana, proporcionando um 

ambiente acessível para pessoas e cargas (correios, 

produtos farmacêuticos, microinformática, flores, 

frutos e produtos perecíveis em geral), apoiados pelo 

desenvolvimento de urbanização em seu entorno, 

composta de habitações e geração de empregos 

relacionados ao setor aeroportuário e setor de 

tecnologia da informação, tornando-se cidades 

metropolitanas. Essas cidades devem, ainda, situar-

se a até 40km da principal cidade e relacionar-se 

bem com a região portuária (CIPP), ferrovias de carga 

e de passageiros (Ferrovia Transnordestina e trem 

de passageiros proposto), e, ainda, acessibilidade 

rodoviária adequada.

Associado a essa análise urbanística, foi realizado 

um estudo por especialistas em aeroportos sobre a 

localização de um Novo Aeroporto Metropolitano à 

luz de aspectos técnicos relacionados a esse assunto. 

O estudo teve como base a sugestão feita pela 

equipe de urbanismo e de mobilidade, tendo como 

base os conceitos descritos, para a localização dessa 

nova oferta aeroviária a leste do Km-20 da BR-020. 

Essa localização pode ser observada graficamente 

no Mapa 126. O estudo aeroportuário concluiu que 

essa localização se mostrou operacionalmente viável 

para implantação.

Diante dessa definição, foram estipuladas as 

formas de chegada das pessoas e das cargas ao 

Novo Aeroporto tanto pelo meio rodoviário quanto 

pelo meio ferroviário.São elas:

•  Pessoas: O acesso rodoviário a Fortaleza será 

realizado pela BR-020 e Avenida Mister Hull, 

existindo a possibilidade de conexão com vários 

outros eixos viários e corredores de mobilidade 

da capital. Para as outras cidades da RMF, 

poderão ser utilizadas as Rodovias BR-020, 

o Arco Metropolitano, e a BR-222, para daí 

conectar-se a outras rodovias e acessos de cada 

região específica. Outra forma de acesso a 

Fortaleza será o trem metropolitano projetado, 

já descrito no final do subitem anterior (2.6), 

permitindo acessar, nesse modo, a maior região 

hoteleira e a orla da cidade;

•  Cargas: O Novo Terminal Aeroportuário seria 

localizado a aproximadamente 10km da Ferrovia 

Transnordestina e do Arco Metropolitano. Dessa 

forma, as cargas rodoviárias podem acessá-lo 

utilizando a BR-020, e caso seja identificada 

alguma demanda de cargas que utilizem a 
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ferrovia como modo de deslocamento para 

acessar o Novo Aeroporto, fato considerado 

improvável, existirão duas opções: a primeira 

seria a criação de um terminal de transbordo de 

cargas na interseção da ferrovia Transnordestina 

com a BR-020, para daí as cargas seguirem pelo 

modo Rodoviário, ou, uma segunda opção, 

que seria a criação de um ramal ferroviário até 

o Novo Terminal, eliminando a necessidade de 

transbordo de carga.

Entende-se que dessa forma é garantida a 

acessibilidade adequada ao Novo Aeroporto 

Metropolitano proposto, cuja nova localização 

poderá proporcionar melhoria da qualidade urbana 

em Fortaleza, melhoria da economia dos Municípios 

da RMF e, ainda, aumento da competitividade 

turística para todo o Estado do Ceará.

36.8 TRANSPORTE AQUAVIÁRIO

Os estudos urbanísticos e de mobilidade realizados 

identificaram oportunidades para urbanização da 

Praia do Futuro e melhoria da sua conectividade à orla 

do Meireles, apoiando a inserção das comunidades 

do Titanzinho e Serviluz com a cidade, preservando 

suas autonomias espaciais e beneficiando-as 

economicamente a partir da nova urbanização 

proposta e da nova rede de acessibilidade, sem 

remoção de residentes para locais distantes.

Para isso, há necessidade da retirada da área de 

armazenamento de combustíveis (conforme será 

descrito em mais detalhes no próximo subitem), 

com manutenção apenas da circulação de farinha 

dos moinhos de trigo, sem geração de potenciais 

situações de perigo para as futuras vizinhanças. 

Assim, serão expressivamente reduzidos os efeitos 

negativos da zona industrial, proporcionando espaço 

para reurbanização e redefinição dos acessos viários 

da região.

Dessa forma, o Porto do Mucuripe seria mantido 

com operações de cargas compatíveis com o meio 

urbano e como forma de ratificar o terminal de 

transportes marítimos para atender ao fluxo turístico 

de Fortaleza. Outra opção de turismo já existente 

e que deve ter a sua operação incentivada são os 

passeios de barco na orla marítima de Fortaleza, 

que proporcionam aos usuários um atrativo ímpar. 

Semelhante a este, existe um serviço de passeio 

fluvial turístico no Rio Ceará, que deverá ser 

intensificado a partir da reurbanização proposta 

pela equipe de urbanismo para a foz do Rio Ceará, 

melhorando também a acessibilidade da região e, 

especificamente, do mirante no Morro São Tiago, 

proporcionando às margens da orla uma paisagem 

especial e as acessibilidades ao Parque da Foz do Rio 

Ceará.

36.9 LOGÍSTICA DE CARGAS

Considera-se logística de cargas toda a oferta de 

infraestruturas, veículos e suas regras de circulação, 

parada e estacionamento envolvidos na entrada e 

saída de mercadorias e de bens do município, e, 

ainda, no processo de tratamento dos resíduos 

produzidos pela cidade. Dessa forma, as propostas 

desse tema apresentadas a seguir serão divididas em 

dois tópicos: os insumos e os resíduos, em função 

das suas características específicas.

Destaca-se, ainda, que as propostas de logística, 

embora sejam restritas a Fortaleza, se apoiam em 

uma visão metropolitana desse conjunto logístico 

que tem por objetivo somente a contextualização 

do cenário de Fortaleza e a conexão das propostas 

com as infraestruturas existentes e projetadas nas 

proximidades do município.
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TRANSPORTE URBANO DE MERCADORIAS E DE 
BENS

Buscou-se construir uma proposta fundamentada 

em um conjunto de iniciativas de vanguarda na 

operação do transporte urbano de cargas em 

áreas urbanas de grande porte. O conceito-base 

adotado corresponde aos Centros de Consolidação 

Urbano (CCU), que são instalações que buscam a 

consolidação e a transferência de mercadorias em 

uma área-alvo, por meio de um operador neutro 

(ROCA-RIU et al., 2015) . Vários outros autores se 

referem à CCU com outra nomenclatura, como 

terminal de carga urbana, vila de distribuição, centro 

de consolidação de carga urbana ou satélites urbanos 

(DABLANC, 2007; WOLPERT e REUTER, 2012). 

Para explicar a operação dos CCUs, Holguín-

Veras et al. (2008)  resumem que, em teoria, as 

transportadoras podem fazer viagens separadas para 

a área-alvo com ocupação veicular relativamente 

baixa, que, por sua vez, podem transferir suas 

cargas para um transportador neutro consolidar e 

realizar a última etapa das entregas. Deste modo, os 

transportadores pagam ao operador dos CCUs uma 

taxa por cada entrega feita, e economiza dinheiro 

por não ter que fazer as entregas finais.

Se mantidas as demais condições da operação 

e a quantidade de mercadorias por entrega ou 

coleta aumenta, uma menor quantidade de veículos 

é necessária e, consequentemente, os custos de 

transporte caem juntamente com seu impacto no 

tráfego urbano. Deste modo, o uso dessa estratégia 

tem como principais benefícios o aumento da 

ocupação das cargas, a redução do tráfego de 

veículos de carga e os custos operacionais.

Para Kawamura e Lu (2007), as CCUs devem 

se esforçar para atrair um número suficiente de 

usuários, pois suas opções dependem de uma 

economia de escala. Os autores acrescentam que 

os CCUs têm como dificuldade principal as pressões 

competitivas que fazem com que fornecedores não 

queiram aderir a esse tipo de operação.

Holguín-Veras et al. (2014)  relatam algumas 

características observadas nas operações das CCUs, 

que foram: 

i. a redução do trafego de veículos de carga 

nas áreas-alvo; 

ii. requer espaço físico em locais onde o custo 

imobiliário é elevado e/ou não há disponibilidade de 

imóveis; 

iii. reduz o deslocamento de veículos de carga; 

iv.  podem aumentar os custos operacionais 

de entrega devido aos gastos com transbordo e 

armazenagem intermediária; 

iv. produzem tráfego e danos na infraestrutura 

das áreas circunvizinhas aos CCUs; 

v. podem sofrer restrições devido ao 

armazenamento de produtos perigosos.

Existem experiências bem-sucedidas na 

implantação dessa solução, como em Kassel, na 

Alemanha, onde a iniciativa privada fomentou 

a instalação de CDU  em 1994 e, em 2005, já 

apresentava resultados na ordem de 60% em redução 

da distância percorrida pelos veículos e aumento da 

ocupação dos veículos de carga, de 40% para 80%. 

Contudo, em Leiden, Holanda, a tentativa fracassou 

pela fraca participação dos varejistas no recebimento 

de cargas por meiodesse centro, com o número de 

entregas ficando abaixo do previsto e não dando o 

retorno financeiro esperado (VAN DUIN et al., 2009). 

A Figura 59 ilustra um CCU, em que as cargas 

de diferentes fornecedores podem ser agrupadas 

logo antes de entrar no centro da cidade para 

melhorar a eficiência das entregas.Dessa forma, 

inicialmente é observado o contexto metropolitano, 

para, em seguida, concentrar-se ao limite municipal 

e suas respectivas propostas. Por sua vez, a análise 
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municipal foi dividida em duas: um contexto geral da 

cidade e a área do entorno do centro da cidade, que 

apresenta condições urbanísticas, socioeconômicas e 

de mobilidade diferenciadas em relação ao restante 

da cidade.

Em relação à abordagem metropolitana, 

observaram-se as infraestruturas rodoviárias, 

portuárias, aeroviárias e ferroviárias, principalmente, 

e ainda, aspectos associados à produção agrícola 

e ao turismo da RMF e todas as relações com o 

município de Fortaleza. O Mapa 126apresenta essas 

questões descritas.

As principais rodovias de acesso à Fortaleza são 

as rodovias BR-222, BR-020 e BR-116, federais, 

CE-085, CE-065, CE-060 e CE-040, estaduais, 

proporcionando conexão com as mais diversas 

regiões do estado e do país. Todas têm conexão 

com o 2º Anel Viário de Fortaleza e com o Arco 

Metropolitano (em construção), que têm a função 

de aumentar a acessibilidade da RMF, melhorar 

a sua conexão na direção leste-oeste e reduzir a 

necessidade de circulação de veículos de carga 

de grande porte na área interna do município de 

Fortaleza. O Arco Metropolitano, embora ainda em 

execução, terá a função de conectar as rodovias 

federais e estaduais com o Porto do Pecém sem 

a necessidade de utilização do 2º Anel Viário, 

melhorando o nível de serviço dessa última via, 

que atualmente já é bastante utilizada por viagens 

urbanas de Fortaleza e por viagens da RMF.

Atualmente, a ferrovia de carga existente na RMF 

é composta por dois ramais, o ramal sul e o ramal 

oeste, interligando o litoral com os estados do Piauí 

e Pernambuco, respectivamente. Esses ramais se 

conectam no extremo sul do município de Fortaleza, 

onde existe um pátio de manobras. A partir desse 

ponto, a ferrovia de cargas adentra o município 

em direção norte até o bairro Parangaba; daí segue 

em direção nordeste até conectar-se ao Porto 

do Mucuripe. Esse ramal interno a Fortaleza tem 

finalidade exclusiva de transporte de combustíveis, 

já que existe uma área de armazenamento desse 

insumo nas proximidades desse porto. Existe, ainda, 

um ramal que interliga o ramal oeste da ferrovia com 

o Porto do Pecém, seguindo em paralelo à CE-422.

Esse contexto deve ser readequado, segundo 

diretrizes do Governo do Estado do Ceará e diretrizes 

de investimento da Ferrovia Transnordestina 

Logística S.A. (FTLSA) e da Transnordestina Logística 

S.A. (TLSA), empresas que têm a concessão de 

construção, operação e manutenção de todos 

esses ramais citados. A área de armazenamento de 

combustíveis deverá ser transferida do entorno do 

Porto do Mucuripe para o Complexo Industrial e 

Portuário do Pecém (CIPP), eliminando a necessidade 

de existência do ramal ferroviário de cargas na área 

do município de Fortaleza e da RMF. A conexão dos 

ramais oeste e sul será na interseção das rodovias 

BR-222 e CE-422. O ramal sul será interligado ao 

CIPP em um trecho ferroviário a ser construído em 

paralelo ao Arco Metropolitano.

Entende-se que esse cenário proporcionará 

inúmeros benefícios em relação aos custos de 

Figura 59 – Exemplo de Centro de Consolidação
Urbano (CCU)
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transporte e de operação da ferrovia e à redução 

dos impactos urbanos em Fortaleza, que são 

causadostanto pela circulação do trem de carga 

como pelos riscos de degradação da área do entorno 

dos locais de armazenamento de combustíveis no 

Mucuripe. O Mapa 127apresenta a situação atual e 

propostas para as ferrovias de carga na RMF.

Em relação ao limite jurisdicional de Fortaleza, 

propõe-se a divisão da cidade em três regiões 

denominadas Zonas de Consolidação de Cargas 

(ZCC), conforme pode ser observado no Mapa 

128. Essas zonas têm as funções de definir regiões 

da cidade para a localização de empreendimentos 

para transferência e armazenagem de cargas em 

função do porte e das características operacionais 

dessas edificações. Os limites de potencial de uso 

e ocupação deverão ser definidos em legislação 

específica.

A ZCC-I é definida por duas regiões: a primeira 

denominada ZCC-Ia, localizada no limite oeste 

da cidade de Fortaleza, constituída pelo polígono 

definido pelas vias Dona Lúcia Pinheiro, Padre 

Perdigão Sampaio, Mister Hull, Hugo Vítor, Coronel 

Francisco Bento, Fernandes Távora e o Limite 

Oeste do município de Fortaleza, para ser utilizada 

preferencialmente pelos veículos de carga que 

circulam pelas rodovias BR-222, BR-020 e as rodovias 

estaduais que se conectam com estas; a segunda, 

denominada ZCC-Ib, está localizada na região sul do 

município, constituída pelo polígono definido pelas 

vias Naira Batista, Wesley Saraiva Rocha, Presidente 

Juscelino Kubitscheck, Via estrutural proposta, 

Osório de Paiva, Via estrutural proposta, Miguel 

de Aragão, Nova Fortaleza, Francisca Maria da 

Conceição, Via estrutural proposta , Cora Coralina, 

Raimundo Monteiro, Via do Vaqueiro, BR-116, Padre 

Pedro de Alencar, Manoel Virino, Augusto, Mozart 

Anselmo, CE-040, José Hipólito e o limite sul do 

município de Fortaleza.

A ZCC-I tem a função de acomodar edificações 

de armazenamento de mercadorias de grande porte 

para receber as cargas provenientes do interior do 

estado, de outros estados, do Porto do Pecém e do 

Novo Aeroporto Metropolitano. Esses centros são 

formados por grandes estruturas de armazenamento 

de produtos e pátios para acomodar veículos de 

carga do tipo carreta, bi-trem e similares, os quais 

têm limitações para circular nas vias urbanas de 

Fortaleza. Nesses locais, as cargas serão transferidas 

para veículos de menor porte, como caminhões 

ou Veículos Urbanos de Carga (VUC), para seguir 

distribuição em Fortaleza.

A ZCC-II é constituída pelo polígono definido 

pelos limites sul, oeste e leste do município de 

Fortaleza (excluída a ZCC-I) e pelo Primeiro Arco 

Urbano de Fortaleza, tendo a função de acomodar 

edificações de armazenamento de mercadorias de 

médio porte, com a finalidade de receber cargas 

que venham da ZCC-I ou até de outros municípios e 

estados, desde que utilizem veículos de médio porte: 

caminhões sem articulações que poderão circular em 

vias e horários específicos. Esses centros também 

devem ter espaço adequado para armazenamento 

e operação de carregamento e descarregamento 

de mercadorias, e as cargas devem ser transferidas 

para VUCs, que fariam a transferência da carga para 

centros de consolidação de menor porte ou até 

mesmo a entrega nos locais de venda de varejo.

A ZCC-III é constituída pelo polígono definido 

pelo Primeiro Arco Urbano de Fortaleza e o litoral, 

e tem a função de acomodar edificações de 

armazenamento de mercadorias de pequeno porte 

com a finalidade de atender regiões específicas, 

entre 4 e 16 hectares, com a carga permanecendo 

por períodos curtos, possivelmente de 1 a 2 dias.

As mercadorias armazenadas devem ser transferidas 
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até o seu destino final por VUCs e por bicicletas, ou 

até mesmo pela caminhada, conforme o montante 

da carga, à conveniência do consumidor e adistância 

até a entrega nos locais de venda novarejo. A ZCC-III 

é apresentada no Mapa 129.

Independentemente do porte do empreendimento 

de transferência de cargas, o uso da edificação e 

dos veículos utilizados nas transferências de carga 

devem ser compartilhados por várias empresas, 

visando otimizar os custos de construção e operação, 

a quantidade de veículos de carga em circulação e, 

consequentemente, reduzir os impactos causados no 

meio ambiente. Ressalta-se que a implantação dessas 

medidas deverá ocorrer ao longo dos anos, de forma 

que em 2040 a cidade apresente tal configuração 

para operação da Carga Urbana. Serão necessários 

estudos específicos para dimensionamento e 

detalhamento operacional da alternativa proposta.

Figura 60 – Exemplo de triciclos para entrega de mercadorias em áreas urbanas

PROPOSTA A: INCENTIVO DE ENTREGAS DE 
MERCADORIAS VIA BICICLETAS E TRICICLOS 
(ELÉTRICOS)

Tal situação se enquadra nas estratégias de 

gerenciamento de tráfego, geralmente implementada 

por meio de regulamentação, isto é, por meio de leis 

e decretos, tais como: estabelecimento de tamanho 

ou peso máximo de veículos autorizados a circular; 

delimitação de área de atuação; rotas; equipamentos 

de segurança individual; sinalização; etc. De acordo 

com Solution(2015),  essa solução consiste em 

utilizar veículos individuais para entregas nos centros 

urbanos – onde os caminhões e vans são muito 

lentos por causa do congestionamento – como os 

destacados na Figura 60. Para Papoutsis e Nathanail 

(2015),  as operações de modos de transporte 

rodoviário de mercadorias em áreas urbanas 

contribuem para o desgaste do meio ambiente, uma 

Fonte: SOLUTIONS (2014) Working Paper on Innovative Solutions  in Cities Around the Word.
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vez que geram emissões nocivas a um grau mais 

elevado em comparação com os veículos de passeio 

ou motocicletas. Portanto, para operações de 

entregas com volumes pequenos e curtas distâncias, 

o transporte via bicicleta é o mais indicado.

Solution (2015) destaca, ainda, que o objetivo 

principal, do ponto de vista do usuário, é reduzir 

os níveis de congestionamento, melhorar a 

produtividade e a qualidade do serviço, e, do ponto 

de vista público, é aumentar as oportunidades de 

emprego, visto que esse tipo de entrega exige um 

maior número de funcionários e a implantação de 

um ou vários depósitos no centro da cidade para 

transferência de veículos grandes (caminhões e 

reboques) para as motocicletas de entrega. A seguir, 

são apresentadas outras propostas para mitigação 

dos impactos relativos ao transporte de mercadorias.

PROPOSTA B: CRIAÇÃO DE ZONAS DE BAIXA 
EMISSÃO DE POLUENTES

Uma Zona de Baixa Emissão de Poluentes, ou Low 

Emission Zone (LEZ, na sigla em inglês), é constituída 

da proibição de acesso a uma determinada área por 

veículos que não atendam aos níveis de emissões de 

poluentes. O objetivo principal da LEZ é a mitigação 

das emissões de poluentes, e o principal resultado 

é uma diminuição da matéria em partículas na 

área proposta, costumeiramente áreas centrais ou 

que tenham grande adensamento populacional. 

Os principais tipos de controle são vídeo-vigilância, 

como o adotado por Londres desde o ano de 2008, 

e controle visual pela polícia local, como adotada 

nas LEZ na Alemanha, Suécia e Dinamarca, onde 

o motorista precisa colar um adesivo no para-brisa 

informando sua regularidade (SOLUTION, 2015).

A LEZ mais conhecida é a de Londres (Figura 

61). O programa começou em 2008, limitando a 

circulação de caminhões de mais de 3,5 toneladas 

e ônibus movidos a diesel no centro da cidade. Em 

2010, micro-ônibus e furgões de grande porte foram 

incluídos no programa, e, em 2011, caminhões, 

micro-ônibus e furgões, caminhonetes, carros de 

passeio e vans também passaram a adotar as regras.

Segundo Dablanc e Montenon (2015),  ainda 

Figura 61 – Zona de baixa emissão de poluentes de Londres

Fonte: tfl.gov.uk/lezlondon.
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não existem registros de zona de baixa emissão de 

poluentes na América Latina, apesar existirem alguns 

regulamentos de acesso nos centros das cidades, 

como Bogotá, Cidade do México e Curitiba, que já 

possuem ruas fechadas para veículos automotores e 

exclusivas para pedestres.

PROPOSTA C: PROMOVER AS ENTREGAS DE 
MERCADORIAS FORA DO HORÁRIO DE PICO

Incentivar entregas de mercadorias fora do 

horário de pico busca melhorar as condições de 

tráfego utilizando o controle, geralmente por meio 

de regulamentação, do regulamento de tempo. 

Para implementação dessa solução é necessário um 

planejamento cuidadoso e uma avaliação completa 

dos impactos positivos e negativos para os residentes, 

comércio local e empresas transportadoras.

Oliveira e Gratz (2014)  alertam que grande 

parte dessas medidas propostas tem surgido como 

uma reação aos problemas, sem um estudo prévio 

minucioso dos seus possíveis efeitos no sistema de 

transporte e econômico, levando, na maioria das 

vezes, a práticas não coerentes com a realidade 

da cidade. Nesse contexto, NCFRP (2015)  elencou 

as vantagens e desvantagens de implantar uma 

restrição de entrega fora do horário de pico, como 

destacado no Quadro 3. Contudo, entende-se que o 

conjunto de vantagens é significativo e que medidas 

específicas devem ser adotadas para cada região, 

em função das suas características diversas, visando 

neutralizar as desvantagens identificadas.

PROPOSTA D: CRIAÇÃO DE REDE DE PONTOS 
DE COLETA DE CARGA

Pontos de coleta são locais onde os clientes podem 

pegar os pacotes endereçados a eles (por exemplo, 

bens que tenham comprado por meio da internet) 

em um local apropriado e previamente acertado, ou 

seja, ao invés de os caminhões realizarem as entregas 

finais, os clientes vão até os pontos de coleta para 

receber seus bens. Essa alternativa é bem adequada 

para a ZCC-III.

Tal abordagem reduz os problemas e os custos 

causados pelas entregas aos pontos de venda de 

varejo, pois tem como objetivo principal reduzir os 

custos de distribuição e o número de tentativas de 

reentregas. Segundo Visseret al. (2014),  12% das 

entregas de mercadorias são realizadas após uma 

segunda tentativa. O Quadro 4 apresenta as vantagens 

e desvantagens para a adoção desse tipo de solução:

Existem diferentes tipos de pontos de coleta 

(armários de encomendas, armazéns de proximidade, 

lojas de conveniência, lojas locais que servem como 

redes etc.). Os custos para implantação dos Pontos 

de Coleta variam de acordo com a proposta. Por 

exemplo, o uso de lojas de conveniência, lojas 

locais que servem como pontos de coleta, têm o 

custo de implementação relativamente barato. Por 

outro lado, quando é necessária a aquisição de 

terrenos, infraestrutura, armários para encomendas, 

administração, manutenção e desenvolvimento 

tecnológico correspondente, um investimento maior Fonte: Adaptado de NCFRP (2015).

VANTAGENS DESVANTAGENS

Melhora a disponibilidade de 
estacionamento durante o 

intervalo de proibição.

Aumentao congestionamento em 
áreas fora das delimitadas.

Reduz o tempo de serviço. Aumenta os custos operacionais.

Aumenta a confiabilidade. Risco de assaltos.

Sustentabilidade ambiental. Aumento do ruído durante o 
turno da noite.

Aumenta a segurança viária.

Reduz o congestionamento.

Quadro 3 – Vantagens e desvantagens da solução de 
entrega de mercadorias fora do horário de pico
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VANTAGENS DESVANTAGENS

Reduz a distância percorrida para 
entregas.

Pode causar problemas de 
segurança e de responsabilidade;

Suprime a necessidade de 
programação de reentrega para 

endereços de clientes não 
localizados.

Aumento do tráfego nas 
imediações da área dos pontos de 

coleta;

Melhora os níveis de poluição. Exige economia de escala do lado 
do fornecedor;

Aumenta a eficiência e 
confiabilidade.

Exige gestão e tecnologia de 
armazenagem;

Reduz o tempo das entregas, pois 
não há necessidade de encontrar 

o usuário final.

Exige um elevado nívelde 
coordenação entre vários 
fornecedores e clientes.

Programação em rotas de entrega 
são mais fáceis, pois os pontos de 

entrega são fixos.
Necessidade de infraestrutura;

As mercadorias podem ser pegas 
a qualquer hora do dia e às vezes 

durante a noite, aumentando a 
conveniência do cliente.

Perda de contato direto com o 
cliente;

O fato de o consumidor precisar 
pegar o pacote no ponto de 

coleta pode ser uma barreira.

pode ser requerido (SOLUTION, 2015). Seguem 

alguns exemplos de soluções tecnológicas para 

algumas problemáticas:

•  Quando a entrega é feita, o correio deve enviar 

automaticamente um SMS, um e-mail etc., para 

anunciar ao usuário final que o pacote já está 

no ponto de coleta. O cliente também precisa 

de uma senha para acessar o armário ou pegar a 

encomenda; e

•  quando o pacote é pego, o sistema envia 

automaticamente uma mensagem à empresa 

de transporte, conforme o exemplo seguinte, 

na Figura 62, a utilização do Packstation 

implementado pela HDL na Alemanha.

A escolha da melhor configuração e o 

dimensionamento e detalhamento operacional de 

tal estratégia para Fortaleza deverá ocorrer após um 

estudo específico, voltado ao Transporte de Carga 

na cidade.

PROPOSTA E: IMPLANTAÇÃO DE FAIXAS 
EXCLUSIVAS DE TRANSPORTE DE CARGA

A ideia básica desta solução é a introdução 

de faixas exclusivas para caminhões durante 

determinados horários do dia. Uma variação desta 

solução permitiria o acesso a tais pistas para outros 

tipos de veículos selecionados, tais como ônibus, 

vans ou veículos de alta ocupação. Para Oliveira 

(2015), no âmbito urbano, em vias estruturais ou 

complementares, o conflito “automóvel versus 

veículo de carga” gera impactos negativos percebidos 

pelos outros usuários das vias, como restrição de 

visão por conta do tamanho dos veículos de carga, 

Figura 62 – Exemplo de pontos de coleta de carga

Packstation da DHL, na Alemanha. 
Os pacotes podem ser recebidos de acordo com 
as necessidades dos clientes: permite receber e 

enviar pacotes durante o dia e a noite 
sem a necessidade de esperar a entrega em pessoa. 

Há 2.500 Packstations na Alemanha.

Fonte: Adaptado de NCFRP (2015).

Quadro 4 – Vantagens e desvantagens da solução de 
criação de uma rede de pontos de coleta de carga

Fonte: SOLUTIONS (2014) Working Paper on Innovative 
Solutions in Cities Around the Word.
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redução na segurança por conta do seu maior peso 

e da sua baixa capacidade de frenagem e aumento 

dos congestionamentos por sua falta de agilidade. 

Assim, são propostas as diferentes faixas exclusivas 

para caminhões de carga:

•  Utilização de faixas dedicadas à circulação 

exclusiva de caminhões urbanos de carga de 

médio e pequeno porte, em determinados 

horários do dia; essa solução deve ser utilizada 

em casos específicos e com análises criteriosas, 

visando não restringir a acessibilidade dos outros 

modos de transporte; e

•  Uso de faixas mistas que podem ser utilizadas 

por ônibus e veículos de carga. Um critério 

de adoção dessa medida seria para casos em 

que os veículos de mercadorias cumprissem os 

requisitos ambientais em relação a emissões, 

ou, ainda,nos casos em que eles sejam parte 

de um “Serviço de Logística da Cidade”, com 

a utilização de veículos com caracterização 

especial e padronizada.

PROPOSTA F: CRIAÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS, 
TAXAÇÃO E PEDÁGIO

Incentivos são programas que buscam fomentar 

práticas sustentáveis por incentivar um ou mais 

participantes na cadeia de abastecimento, por meio 

de incentivos monetários e não monetários. Nesse 

contexto, combinando o poder de incentivos e 

regulamentação, é possível proporcionar impactos 

positivos em relação ao comportamento dos agentes 

de frete. Uma possibilidade seria o poder público 

incentivar a adoção de veículos ecológicos ou a 

substituição do motor, enquanto carrega sanções 

a transportadoras utilizando veículos ineficientes e 

que não atendam a normas ambientais mínimas.

Já a taxação ou os pedágios para a circulação 

de veículos de carga deve ser utilizada quando 

tecnicamente justificada, com o objetivo 

gerenciamento da demanda em áreas específicas, 

nas quais seja necessária a proibição completa. 

Estas iniciativas precificam a utilização de vias e 

de estacionamentos com o intuito de promover 

uma melhor utilização da capacidade dessas 

infraestruturas, além de gerar receitas que sejam 

utilizadas no planejamento, na implantação e no 

gerenciamento desse sistema.

RESÍDUOS

O crescimento populacional, acompanhado dos 

avanços tecnológicos, do aumento do consumo e 

do crescimento desordenado urbano, trouxe para 

a realidade de Fortaleza um excesso na produção 

e ineficácia no tratamento dos resíduos sólidos. Tal 

situação demanda altos custos para o poder público, 

impactando na saúde e segurança da população, 

já que não se consegue dar vazão ao volume de 

resíduos produzidos, gerando impactos significativos 

ao ambiente urbano e para a sociedade como um 

todo. Aliado a tal fato, a maioria dos municípios 

brasileiros encontra-se em situação financeira 

desfavorável, tornando-se difícil adotar alternativas 

para mitigar o problema relativo aos resíduos sólidos 

que não seja a coleta e disposição destes em lixões 

ou aterros.

A correção de rumos passa por uma quebra de 

paradigmas: o primeiro se refere à mudança de 

hábitos de consumo indiscriminados; o segundo, 

uma educação ambiental que busque separar os 

resíduos; em terceiro, uma mudança de visão dos 

gestores, passando a assumir os rejeitos como 

potenciais fontes de recursos.

Nesse sentido, é proposta do Plano Fortaleza 

2040 uma mudança ampla na forma de avaliar 
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e trabalhar com os resíduos produzidos por nossa 

sociedade. Considera-se que todos os resíduos têm 

potencial de reaproveitamento, ou seja, os resíduos 

produzidos em Fortaleza voltarão a compor a 

matriz de consumo em algum momento. Tudo isso 

associado a campanhas educativas sobre consumo 

consciente e sobre o reaproveitamento dos resíduos, 

buscando redirecionar os hábitos atuais.

De forma a suportar tais metas, deverá existir 

uma mudança operacional no processo de coleta e 

tratamento dos resíduos. Quanto à coleta, o grande 

avanço é que não será mais necessária a passagem 

de veículos de grande porte pelas residências. 

Ao invés disso, as coletas domiciliares serão feitas 

com veículos menores, movidos à energia limpa 

(por exemplo, energia elétrica ou biogás), e estes 

depositarão os resíduos em áreas pré-estabelecidas, 

para daí serem recolhidos por veículos de maior 

porte.

A coleta também irá separar os resíduos em 

três categorias: orgânicos, recicláveis em geral 

(plásticos, vidros, metais, papéis, isopor e resíduos 

da construção civil). Os resíduos domiciliares serão 

direcionados inicialmente para os contêineres 

próximos aos domicílios. Os resíduos poderão chegar 

de duas maneiras: 

•  O morador poderá levar até o local o seu 

resíduo; e

•  Haverá coleta domiciliar executada com veículos 

de menor porte e que terão como base fontes 

de energia limpa, tais como energia elétrica e 

biogás, ou ainda por meio das associações de 

catadores.

Cada face de quadra poderá receber um contêiner 

para receber o resíduo, dotado da melhor tecnologia 

e design para a época, minimizando assim a intrusão 

visual. O esquema de localização e de tipo de contêiner 

comunitário são apresentados nas Figuras63 e 64, 

respectivamente, e a Figura65permite visualizar 

exemplos de veículos elétricos para coleta domiciliar.

Locais denominados de Ecopontos terão a função 

de receber os resíduos oriundos dos contêineres 

comunitários, dos estabelecimentos comerciais e 

também das residências, dependendo da localização. 

Esses locais terão função, também, de realizar uma 

triagem dos resíduos coletados e serão dotados de 

tecnologia que objetivará mitigar os efeitos colaterais 

dos resíduos, tais como odor, emissão de material 

particulado e acúmulo de pragas urbanas (baratas, 

formigas, ratos, escorpiões, aranhas e cobras), 

buscando-se com isso não resultar em degradação 

urbana e a perda de valor na vizinhança. Pelo 

Figura 63 – Esquema com a localização dos
contêineres comunitários

Figura 64 – Exemplo de contêiner comunitário
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contrário, com os Ecopontos, haverá a valorização 

das comunidades do entorno.

A partir dos Ecopontos, os resíduos serão 

transferidos a cinco Ecodistritos distribuídos 

estrategicamente na cidade.Para isso, serão utilizados 

veículos de grande porte, por meio de rotas e 

horários previamente definidos, conforme pode ser 

observado no Mapa 130, implicando em economia 

aos cofres públicos, pois otimizará o processo, 

dependerá de menor quantidade de veículos e gerará 

menor impacto na corrente de tráfego. A Figura 

66apresenta um exemplo de veículo elétrico que 

pode ser utilizado para transporte dos resíduos entre 

os Ecopontos e os Ecodistritos. Nesses Ecodistritos 

existirá uma cadeia industrial interconectada, com 

o objetivo de reciclagem de material e de geração 

de energia (biogás) a partir do reaproveitamento 

dos resíduos orgânicos. Essa cadeia tem como uma 

das principais características a utilização do resíduo 

de uma indústria como o insumo de outra e assim 

por diante, buscando-se resíduo zero ao final do 

processo.

A estrutura urbana de coleta de resíduos sólidos 

envolvendo os Ecopontos, Ecodistritos e as rotas de 

Figura 65 – Exemplos dos veículos elétricos para coleta de resíduos domiciliares

transferências entre esses pontos pode ser observada 

no Mapa130.

Deverão ser consideradas as seguintes diretrizes 

para a circulação de veículos de carga no município 

de Fortaleza, que deverão ser regulamentadas pelo 

órgão executivo de trânsito:

•  Restrição da circulação e o estacionamento de 

veículos de carga nos corredores de mobilidade, 

visando reduzir os impactos em relação à 

circulação viária de veículos automotores; e

•  Definição de locais, áreas e horários 

específicos para a circulação, carregamento 

e descarregamento de mercadorias nas 

vias municipais, que devem ser revisados 

periodicamente, e quando forem implantados 

novos centros de distribuição de cargas, 

conforme as definições das Zonas de 

Consolidação de Cargas.

Por fim, devem ser buscadas as seguintes metas 

em relação aos veículos envolvidos no transporte de 

cargas:

•  Redução das emissões em 50% até o ano de 

2025;

•  Utilização de 100% de veículos elétricos para 
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Figura 66 – Veículo elétrico para transportar os 
resíduos entre ecopontos e ecodistritos

transporte de resíduos entre 

os Ecopontos e os destinos 

finais dos resíduos até o ano 

de 2025; e

•  Reduzir a utilização de 

veículos a diesel em 50% para 

transporte de mercadorias e 

de resíduos na área interna do 

Primeiro Arco Urbano até o 

ano de 2025.

36.10 POLOS GERADORES 
DE VIAGENS (PGV)

Considera-se que as regras 

de uso e ocupação do solo já 

definem os locais adequados 

para a implantação dos PGV. 

Dessa forma, as definições aqui 

presentes têm relação com as 

análises técnicas e com as medidas que devem ser 

adotadas pelo empreendimento que se enquadra 

nessa classificação, para que a sua implantação não 

cause impactos negativos no seu entorno.

O instrumento para a realização dessa análise 

deverá ser o Estudo de Impacto na Mobilidade e 

Acessibilidade (EIMA), que tem a função realizar 

os estudos técnicos necessários para identificação 

das especificidades do PGV com relação às suas 

características físicas e operacionais, a sua relação 

com o sistema de mobilidade e com a acessibilidade 

do seu entorno, e, ainda, os prováveis impactos e 

as respectivas medidas de mitigação que devem 

ser adotadas. Empreendimentos definidos como 

PGV devem elaborar o EIMA, cuja responsabilidade 

será do empreendedor e deverá ser elaborado 

por especialistas em mobilidade e acessibilidade 

urbana com experiência devidamente comprovada e 

devidamente habilitado, abordando, no mínimo, os 

seguintes assuntos:

•  Caracterização do empreendimento;

•  Identificação dos proprietários, dos construtores 

e profissionais envolvidos na elaboração do 

EIMA;

•  Data de início da obra e prazo de execução;

•  Caracterização do entorno do PGV em relação 

ao sistema de mobilidade urbana, condições 

urbanísticas e socioeconômicas;

•  Análise do nível de serviço do sistema viário do 

entorno; e

•  Identificação dos impactos e das respectivas 

medidas de mitigação.

O órgão gestor responsável pela análise do EIMA 

poderá elaborar termo de referência para ser seguido 

pelo empreendedor, caso julgue necessário, e os 

custos relacionados com as medidas de mitigação 
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serão de responsabilidade do empreendedor, os 

quais poderão ser pagos ao órgão responsável 

pela análise mediante prestação pecuniária, ou por 

meio de execução de serviços relacionados com as 

medidas definidas, ou ainda um misto dessas duas 

opções, conforme definido pelo poder público.

Entende-se, ainda, que a Prefeitura deverá se 

articular para dar transparência e facilitar todo o 

processo de submissão, análise e aprovação do 

projeto do PGV, bem como o acompanhamento da 

execução da obra até a sua finalização e participação 

do órgão gestor responsável pela análise do EIMA 

durante o processo de emissão do documento de 

“Habite-se” do empreendimento.

36.11 GESTÃO DA MOBILIDADE URBANA

INTEGRAÇÃO INTERMODAL

A integração intermodal tem os seguintes 

objetivos:

•  Integrar plenamente todos os modos de 

transporte terrestres, quer sejam públicos ou 

privados, individuais ou coletivos, nos âmbitos 

físicos, operacionais, lógicos e tarifários;

•  Aumentar a demanda dos modos públicos de 

transporte e a qualidade dos serviços ofertados;

•  Reduzir os tempos de espera e a formação de 

filas nos locais de transferência de passageiros;

•  Reduzir o tempo de viagem dos usuários; e

•  Contribuir para a redução dos 

congestionamentos nas vias públicas.

A sequência de implantação da integração 

intermodal deve ter a seguinte ordem de prioridade:

•  Integrar o sistema de ônibus urbano de Fortaleza 

com o sistema de ônibus metropolitano e 

transporte sobre trilhos;

•  Integrar a bicicleta;

•  Integrar os veículos privados;

•  Integrar os sistemas de veículos de aluguel; e

•  Integraras demais opções de transporte.

Os locais de referência para a integração 

intermodal deverão ser as estações de transporte 

público por Metrô, VLT, Bonde e BRT, visando 

incentivar o uso do transporte público coletivo. Os 

terminais urbanos existentes devem ser readequados 

em função dos novos itinerários de linhas troncais e 

alimentadoras e da nova demanda de passageiros 

no local, passando a funcionar como uma estação 

de transferência, recebendo tratamento urbanístico 

adequado que proporcione segurança e conforto 

para circulação de pessoas e, ainda, adequando esse 

equipamento para operar de forma conectada e 

aberta em relação ao sistema de circulação urbana 

do seu entorno.

Entende-se que deve ser estruturada uma 

rede estacionamentos para veículos privados 

automotores no entorno de todas as estações de 

Metrô, VLT, BRT e nas principais estações de Bonde, 

de forma descentralizada, visando não concentrar 

todos os veículos em um único local em cada área 

de entorno de estação, sendo localizados até 300 

(trezentos) metros do acesso das estações e, ainda, 

garantindo que os acessos de veículos não estejam 

voltados diretamente para o corredor de transporte 

público. Incluídas nessa rede estão os bicicletários e 

os pontos de locação de bicicletas compartilhadas 

a uma distância de até 50 (cinquenta) metros 

do acesso das estações de Metrô, VLT, BRT e nas 

principais estações de Bonde. Também se propõe 

que no entorno das estações de Metrô, VLT, Bonde 

e BRT e das interseções entre os corredores troncais 

de transporte seja providenciado tratamento 

urbanístico adequado para proporcionar segurança 

e conforto para a caminhada, com destaque para 

os usuários que desejem realizar transferência entre 

modos distintos de transporte. Essa rede pode ser 

observada no Mapa 118.
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A lógica de integração será por meio de 

bilhetagem eletrônica com cartão ou tecnologia 

similar, visando garantir que os usuários possam 

realizar integração física entre linhas e modos de 

transporte, em tempo a ser fixado pelo órgão gestor, 

sem a necessidade de pagamento de uma nova tarifa. 

As transferências poderão ser feitas entre as linhas 

de transporte urbano de passageiros, e os demais 

modos de transporte serão incluídos nessa lógica à 

medida que a integração física for sendo ofertada. 

Além disso, deverão ser garantidas condições 

operacionais adequadas para que seja possível 

a integração intermodal entre todos os modos 

de transporte, tais como: frequência de linhas e 

demandas de transporte público compatíveis com as 

instalações físicas das estações e áreas de embarque e 

desembarque; espaço suficiente de estacionamento 

para automóveis e bicicletas no entorno; e segurança 

viária e segurança pública no entorno desses locais 

de transferência de passageiros.

As linhas de transporte público que se originam 

em outros municípios da RMF deverão integrar-

se com as linhas troncais urbanas de Fortaleza nas 

Estações de Transferência Metropolitanas (ETM), 

localizadas nas proximidades do limite municipal 

da capital (Mapa 121). Após a implantação dessa 

integração, as linhas de outros municípios da RMF 

não poderão circular em território de Fortaleza a 

partir dessas estações, sendo obrigadas a retornar às 

suas respectivas origens. Segue a relação das linhas 

metropolitanas, seus respectivos locais de integração 

com as linhas troncais urbanas de Fortaleza e as 

localizações das ETM:

•  Linhas metropolitanas que circulam pela CE-

090 e Av. Ulisses Guimarães (Caucaia) devem 

integrar a ETM1, localizada na interseção dos 

Corredores de Mobilidade 5 e 14;

•  Linhas metropolitanas que circulam pela BR-222 

devem integrar a ETM2, localizada na interseção 

dos Corredores de Mobilidade 1 e 4;

•  Linhas metropolitanas que circulam pela CE-065 

devem integrar a ETM3, localizada na interseção 

dos Corredores de Mobilidade 5 e 13;

•  Linhas metropolitanas que circulam pela CE-065 

devem integrar a ETM4, localizada na interseção 

dos Corredores de Mobilidade 1 e 13;

•  Linhas metropolitanas que circulam pela BR-116 

devem integrar a ETM5, localizada na interseção 

dos Corredores de Mobilidade 7 e 13; e

•  Linhas metropolitanas que circulam pela CE-040 

devem integrar a ETM5 já descrita ou a ETM6, 

localizada na interseção dos Corredores de 

Mobilidade 10 e 13.

POLÍTICA TARIFÁRIA

A política tarifária do Município de Fortaleza tem 

os seguintes objetivos:

•  garantir cobertura dos custos dos serviços 

prestados;

•  induzir que as escolhas dos usuários sejam feitas 

de forma economicamente ótima; e

•  equidade na cobrança da tarifa, distribuição 

de renda e inclusão de classes sociais menos 

favorecidas.

• Os valores das tarifas do transporte público 

deverão ser definidos considerando todos os 

objetivos listados, e deverão ser definidos os 

valores tarifários diferenciados considerando os 

seguintes aspectos:

•  usuários com direito à gratuidade definidos por 

lei;

•  estudantes;

•  usuários de baixa renda, cujos critérios de 

definição desse grupo serão fixados pelo órgão 

gestor;
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•  usuários que utilizam a bilhetagem eletrônica para passagem de viagem 

simples, sem integração ou integração dentro de um mesmo modo 

– ressalta-se que cada modo de transporte poderá ter a sua tarifa 

específica;

•  usuários que utilizam a bilhetagem eletrônica com uma integração ou 

mais integrações entre modos diferentes – ressalta-se que o valor dessa 

tarifa poderá ser definido em função da quantidade de transferências, 

tipos de modo e distância percorrida em cada modo; e 

•  usuários que optarem por pagar a tarifa do sistema de transporte 

público em espécie deverão pagar a tarifa com valores acrescidos de 

um percentual a ser definido pelo órgão gestor.

A cobrança da tarifa deverá ser feita preferencialmente de forma 

antecipada, através do sistema de bilhetagem eletrônica com cartão, e 

em todas as estações de Metrô, VLT, BRT e nas proximidades de todas as 

estações de Bonde deverão existir locais de cobrança da tarifa antes de 

embarcar no veículo. A cobrança da tarifa nas linhas alimentadoras será 

feita no interior dos veículos, podendo ser alterada em função de definições 

do órgão gestor.

GOVERNANÇA

A partir da conclusão dos estudos técnicos, desde a fase de coleta de 

dados, de interpretação e da elaboração de propostas, tem-se um conjunto 

de soluções integradas em forma de diretrizes e ações para a garantia da 

acessibilidade e mobilidade urbana em Fortaleza nos próximos 25 anos. 

Contudo, há necessidade de organizar a forma de execução das ações de 

maneira transparente, democrática e sistêmica, bem como de identificar 

as modalidades de financiamento das intervenções urbanas, e, ainda, de 

definir os formatos e períodos de revisão e atualização do Plano. A isso dá-

se o nome de governança, o que será apresentado a seguir.

Entende-se ser necessária a criação de um Conselho Gestor do Plano de 

Acessibilidade e Mobilidade Urbana, que deverá ser composto por membros 

que representem os diversos interesses envolvidos nesse tema, de forma a 

garantir a gestão democrática da execução do plano. O formato legal, a 

sua composição e as suas atribuições específicas serão objeto de legislação 

específica, visando garantir sua legitimidade.

Outras ações devem ser implementadas pelo poder público visando 

garantir a transparência das informações e da gestão do plano. São elas:

•  Criação de um banco de dados contendo informações sobre todos os 
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aspectos do sistema de mobilidade urbana;

•  Disponibilização das informações com base na 

legislação em vigor;

•  Criação de um sistema para receber sugestões;

•  Submeter os principais projetos na área de 

mobilidade urbana ao Conselho Gestor, visando 

verificar a sua adequação ao Plano em vigor, 

podendo ser definidas as adequações que forem 

julgadas necessárias;

•  Promover a participação popular por meio 

de seminários, fóruns e audiências públicas 

deforma continuada sobre os diversos assuntos 

relacionados à mobilidade urbana; e

•  Incentivar e induzir a presença de assessoria 

técnica aos diversos grupos, comunidades ou 

entidades, visando elevar o grau de discussão 

técnica e, consequentemente, melhorar 

a qualidade das propostas e das decisões 

pactuadas nos encontros públicos.

Para a execução das intervenções previstas 

neste Plano, devem ser utilizadas as mais diversas 

fontes de recursos, desde as fontes dos cofres 

municipais, parcerias com os governos do estado 

e da União e as diversas entidades financeiras, 

nacionais e internacionais, de fomento de recursos 

para intervenções em mobilidade urbana. Contudo, 

entende-se que existem diversas dificuldades em 

relação à utilização dessas fontes clássicas, tais como 

escassos recursos do poder público e limitações da 

capacidade de endividamento perante as outras 

fontes financeiras.

Dessa forma, entende-se que devem ser 

buscados mecanismos que incluam os recursos de 

investidores privados por meio de parcerias público-

privadas (PPP), por meio das quais é elaborada uma 

proposta técnica pelo poder público e desenhada 

uma engenharia financeira pelos envolvidos na 

negociação para o conjunto de intervenções que 

fazem parte do projeto específico. Esse formato tem 

sido utilizado amplamente em escala mundial, e já 

existem algumas experiências nacionais de grande 

relevância indicando uma tendência de crescimento 

desse modelo.

Uma das vantagens dessas parcerias é que 

funcionam como catalisadores de transformações 

urbanas, visto que os recursos de investidores 

privados são abundantes, fato que reduz o tempo 

de execução das obras. Contudo, o controle das 

intervenções é do poder público, que tem o papel 

de definir as intervenções necessárias e garantir a 

execução de parte dos investimentos e dar segurança 

à parceria, assegurando a efetiva participação 

privada e, obviamente, o retorno de capital das 

empresas envolvidas. As principais desvantagens 

são: insegurança que o setor privado tem em relação 

ao cumprimento das obrigações por parte do poder 

público nas parcerias e intervenções políticas no 

processo, fatos que devem ser considerados e ações 

que devem ser previstas visando eliminar ou mitigar 

esse problema.

Cada intervenção deverá ser avaliada de forma 

a quantificar as alterações entre os cenários antes 

e depois, que são de fundamental importância 

para a melhoria da qualidade do planejamento, 

dos projetos, da execução e manutenção das 

intervenções urbanas. Para isso, faz-se necessária 

a definição de indicadores e metas antes da 

realização destas. Esses indicadores devem ser bem 

mais detalhados que os indicadores que foram 

utilizados para a análise dos cenários de simulação 

deste plano, visto que estes tinham o objetivo de 

avaliar um planejamento de longo prazo, enquanto 

que esses indicadores de projeto têm o objetivo de 

análises de curto e médio prazos. Entende-se que 

esses indicadores devem ser definidos pelas equipes 

técnicas do poder público, pelo Conselho do Plano 
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e por outros técnicos envolvidos nos projetos. 

Geralmente, esses indicadores não devem variar 

muito, visando garantir a criação de uma série 

histórica e a comparação relativa entre projetos em 

diferentes regiões da cidade.

A coordenação da metodologia, do controle 

da coleta das informações e da manutenção do 

banco de dados de indicadores deverá ser do órgão 

municipal responsável pelo planejamento urbano, 

visto que nesse banco de dados deverão existir 

outros indicadores referentes a outras especialidades 

inerentes à área urbana. Contudo, a coleta efetiva 

das informações poderá ser feita por outros órgãos 

municipais ou entidades licenciadas pelo poder 

público, desde que sigam as regras e a metodologia 

definida pelo órgão de planejamento. A coleta de 

informações para caracterização dos indicadores 

escolhidos deverá ser feita de forma sistemática e 

continuada, de forma a garantir a obtenção de um 

conjunto de informações que possibilite alcançar os 

objetivos desejados.

Essa avaliação deverá ser utilizada também para 

identificar a necessidade de revisão e atualização 

de propostas, objetivos e até mesmo diretrizes e 

princípios do plano, visando mantê-lo sempre atual 

às necessidades das pessoas, principalmente da 

população de Fortaleza, e, ainda, atual em relação à 

cultura, à tecnologia da época e aos aspectos sociais, 

garantindo que ele cumpra a sua função esperada: 

garantir acessibilidade e mobilidade a todos. Essa 

revisão e atualização devem ser feitas pelo menos a 

cada 10 anos ou quando forem julgadas necessárias 

em função de critérios devidamente justificados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
SOBRE AS PROPOSIÇÕES DE 
TRANSPORTE E MOBILIDADE

Os conteúdos exigidos pela lei de mobilidade urbana são relacionados à 

integração do plano de mobilidade com o plano diretor existente, à mobilidade 

de pessoas com deficiência, ao transporte público, à circulação viária, às 

infraestruturas dos sistemas de transportes, à integração entre os modos de 

transporte, à mitigação dos impactos da circulação da carga, aos polos geradores 

de viagens, às áreas de estacionamento, às áreas com restrição de circulação, aos 

mecanismos de financiamento dos investimentos no sistema de mobilidade e à 

avaliação, revisão e atualização do plano. Além desses, Fortaleza identificou a 

necessidade de destaque para os seguintes aspectos:

•  Redução das desigualdades sociais e aumento do acesso urbano 

por meio da estruturação do uso do solo e do sistema de atividades 

econômicas, com a construção de um plano estratégico para a cidade 

até 2040, no qual a acessibilidade e a mobilidade estão inseridas de 

forma integrada com todas as outras questões inerentes a uma grande 

cidade;

•  Planejamento e incentivo à circulação a pé e à infraestrutura das 

calçadas;

•  Política tarifária com diretrizes de eficiência e inclusão social;

•  Logística de movimentação de cargas com sugestões para as 

soluções metropolitanas e definição de regras para o município de 

Fortaleza no que cerne ao armazenamento hierárquico dos locais de 

armazenamento de mercadorias, e, ainda, a definição de uma nova 

estrutura para a distribuição das cargas, de forma a mitigar os impactos 

urbanos, principalmente com relação ao meio ambiente e à fluidez do 

tráfego;

•  Redução das emissões, principalmente em relação às que são 

diretamente nocivas à saúde.

Dessa forma, entende-se que o Plano de Acessibilidade e Mobilidade de 

Fortaleza apresenta uma visão ampla e integrada de como deve ser tratado esse 

tema em uma cidade do porte da capital cearense. Essa visão aborda a mobilidade 

como uma consequência da estrutura de organização do uso do solo, da oferta 

de acesso urbano e da forma de espacialização das atividades econômicas. 

CAPÍTULO 37
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Assim, somente um planejamento completo da cidade, 

em todos os seus aspectos, pode ser eficaz e eficiente 

para garantir os melhores resultados no sistema de 

mobilidade.

Essa visão é apresentada de forma inédita no 

planejamento de Fortaleza, e foi possível por meio 

da visão de vanguarda da administração pública e da 

união de forças de uma equipe técnica multidisciplinar 

com conhecimento profundo do processo de formação 

da cidade e de seus problemas históricos e atuais, 

e, fundamentalmente, com uma metodologia que 

introduziu um conceito de participação da sociedade 

(munícipes, organizações sociais, entidades de classe e 

poder público) que incentivou a discussão e a elaboração 

das propostas de forma pactuada, transformando o 

estudo em um Plano de Estado, em que a sociedade 

é protagonista – deixando de ser mais um plano de 

governo – tornando-o de propriedade da cidade.

Todas as propostas apresentadas devem ser base 

para a elaboração de uma legislação municipal 

específica para o sistema de acessibilidade e mobilidade, 

proporcionando que todos os pactos realizados sejam 

efetivamente materializados na cidade e também que 

sejam fiscalizados por todos.

Diante de todas essas considerações, entende-se que 

Fortaleza tem, a partir desse planejamento integrado, 

um conjunto de diretrizes, ações e formas legais para 

que se torne uma cidade mais justa, acolhedora, 

acessível, com economia mais forte e que apresente um 

cenário urbano favorável a um crescimento econômico 

e urbano efetivamente sustentável em relação às suas 

características ímpares nas dimensões ambientais, 

econômicas e sociais. Esse caminho sustentável deverá 

ser construído por meio da sociedade, buscando 

aproveitar as vocações da cidade, as características 

sociais, culturais e as habilidades e criatividade do seu 

povo, o potencial de negócios existentes e novos, que 

a sua localização territorial pode proporcionar. Esse 

equilíbrio deve ser buscado de forma participativa e com 

equidade, de maneira a alcançar os melhores resultados 

em cada conjunto de intervenções realizado.

Por fim, destaca-se que o planejamento urbano, 

incluindo a movimentação de pessoas e de bens, tem 

de ser feita de forma continuada por meio da coleta 

sistêmica de informações, para que seja possível a 

avaliação periódica dos indicadores definidos, tanto 

para o sistema completo quanto para as intervenções 

realizadas, visando identificar a necessidade de revisão 

de diretrizes e atualização do Plano quando necessário. 

Com esse procedimento, será possível garantir que a 

cidade tenha sempre um plano atualizado em relação 

à tecnologia, às questões sociais e culturais, à economia 

local e global, e, principalmente, às necessidades da 

população.
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ORÇAMENTO TOTAL CUSTEIOINVESTIMENTOAÇÃO

Cronograma físico-financeiro – Urbanismo

Maranguapinho 
Recurso Público
Recurso Privado
VIA + INFRAESTRUTURA

VEÍCULOS (corredores e alimentadores)

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

DESAPROPRIAÇÃO - EQUIP. SOCIAIS (1.000m2)
 
HABITAÇÃO

URBANIZAÇÃO Raio de 500m (18,5% a R$160)

DESAPROPRIAÇÃO - ALARGAMENTOS (5.000m2)

Metrô Sul
Recurso Público
Recurso Privado
VIA + INFRAESTRUTURA

VEÍCULOS (corredores e alimentadores)

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

DESAPROPRIAÇÃO - EQUIP. SOCIAIS (R$1.000m2) 

HABITAÇÃO

URBANIZAÇÃO Raio de 500m (18,5% a R$160)

DESAPROPRIAÇÃO - ALARGAMENTOS (5.000m2)

Expedicionários
Recurso Público
Recurso Privado
VIA + INFRAESTRUTURA

VEÍCULOS (corredores e alimentadores)

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

DESAPROPRIAÇÃO - EQUIP. SOCIAIS (R$1.000m2) 

HABITAÇÃO

3.656.367.333,33
1.948.266.333,33
1.708.101.000,00

 318.938.000,00 

 62.325.000,00 

 629.000.000,00 

 349.803.333,33 

 1.708.101.000,00 

 503.200.000,00 

 85.000.000,00 

2.463.572.000,00
1.114.237.000,00
1.349.335.000,00

 -   

 -   

 473.900.000,00 

 267.497.000,00 

1.272.375.000,00 

 384.800.000,00 

 65.000.000,00 

2.381.821.768,33
1.240.076.768,33
1.141.745.000,00

 244.510.000,00 

 46.743.435,00 

 407.000.000,00
 

 226.343.333,33 

 1.076.625.000,00 

3.656.367.333,33
1.948.266.333,33
1.708.101.000,00

 318.938.000,00 

 62.325.000,00 

 629.000.000,00 

 349.803.333,33 

 1.708.101.000,00 

 503.200.000,00 

 85.000.000,00 

2.463.572.000,00
1.114.237.000,00
1.349.335.000,00

 -   

 -   

 473.900.000,00 

 267.497.000,00 

1.272.375.000,00 

 384.800.000,00 

 65.000.000,00 

2.381.821.768,33
1.240.076.768,33
1.141.745.000,00

 244.510.000,00 

 46.743.435,00 

 407.000.000,00
 

 226.343.333,33 

 1.076.625.000,00 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Privado 

 Público / Privado 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Privado 
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FONTE DE RECURSOS

2017 - 2020 2021 - 2024 2025 - 2028 2029 - 2032 2033 - 2036 2037 - 2040

609.394.555,56
324.711.055,56
284.683.500,00

16,67%
 53.156.333,33 

16,67%
 10.387.500,00 

16,67%
 104.833.333,33 

16,67%
 58.300.555,56 

16,67%
 284.683.500,00 

16,67%
 83.866.666,67 

16,67%
 14.166.666,67 

2.463.572.000,00
1.114.237.000,00
1.349.335.000,00

100,00%
 473.900.000,00 

100,00%
 267.497.000,00 

100,00%
 1.272.375.000,00 

100,00%
 384.800.000,00 

100,00%
 65.000.000,00 

0,00
0,00
0,00

609.394.555,56
324.711.055,56
284.683.500,00

16,67%
 53.156.333,33 

16,67%
 10.387.500,00 

16,67%
 104.833.333,33 

16,67%
 58.300.555,56 

16,67%
 284.683.500,00 

16,67%
 83.866.666,67 

16,67%
 14.166.666,67 

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

609.394.555,56
324.711.055,56
284.683.500,00

16,67%
 53.156.333,33 

16,67%
 10.387.500,00 

16,67%
 104.833.333,33 

16,67%
 58.300.555,56 

16,67%
 284.683.500,00 

16,67%
 83.866.666,67 

16,67%
 14.166.666,67 

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

609.394.555,56
324.711.055,56
284.683.500,00

16,67%
 53.156.333,33 

16,67%
 10.387.500,00 

16,67%
 104.833.333,33 

16,67%
 58.300.555,56 

16,67%
 284.683.500,00 

16,67%
 83.866.666,67 

16,67%
 14.166.666,67 

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

609.394.555,56
324.711.055,56
284.683.500,00

16,67%
 53.156.333,33 

16,67%
 10.387.500,00 

16,67%
 104.833.333,33 

16,67%
 58.300.555,56 

16,67%
 284.683.500,00 

16,67%
 83.866.666,67 

16,67%
 14.166.666,67 

0,00
0,00
0,00

2.381.821.768,33
1.240.076.768,33
1.141.745.000,00

100,00%
 244.510.000,00 

100,00%
 46.743.435,00 

100,00%
 407.000.000,00 

100,00%
 226.343.333,33 

100,00%
1.076.625.000,00 

609.394.555,56
324.711.055,56
284.683.500,00

16,67%
 53.156.333,33 

16,67%
 10.387.500,00 

16,67%
 104.833.333,33 

16,67%
 58.300.555,56 

16,67%
 284.683.500,00 

16,67%
 83.866.666,67 

16,67%
 14.166.666,67 

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

FONTE DE RECURSOS



 Público / Privado

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Privado 

 Público / Privado 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Privado 

 Público / Privado 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 
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ORÇAMENTO TOTAL CUSTEIOINVESTIMENTOAÇÃO

URBANIZAÇÃO Raio de 500m (18,5% a R$160)

DESAPROPRIAÇÃO - ALARGAMENTOS (5.000m2)

BR-116
Recurso Público
Recurso Privado
VIA + INFRAESTRUTURA

VEÍCULOS (corredores e alimentadores)

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

DESAPROPRIAÇÃO - EQUIP. SOCIAIS (R$1.000m2) 

HABITAÇÃO

URBANIZAÇÃO Raio de 500m (18,5% a R$160)

DESAPROPRIAÇÃO - ALARGAMENTOS (5.000m2)

Alberto Carneiro / Pompilo de Castro
Recurso Público
Recurso Privado
VIA + INFRAESTRUTURA

VEÍCULOS (corredores e alimentadores)

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

DESAPROPRIAÇÃO - EQUIP. SOCIAIS (R$1.000m2) 

HABITAÇÃO

URBANIZAÇÃO Raio de 500m (18,5% a R$160)

DESAPROPRIAÇÃO - ALARGAMENTOS (5.000m2)

Washington Soares
Recurso Público
Recurso Privado
VIA + INFRAESTRUTURA

VEÍCULOS (corredores e alimentadores)

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

 325.600.000,00 

 55.000.000,00 

3.548.135.000,00
1.887.415.000,00
1.660.720.000,00

 439.790.000,00 

 67.518.000,00 

 592.000.000,00 

 329.227.000,00 

1.566.000.000,00 

 473.600.000,00 

 80.000.000,00 

2.162.998.000,00
1.125.048.000,00
1.037.950.000,00

 220.931.000,00 

 41.550.000,00 

 370.000.000,00 

 205.767.000,00 

 978.750.000,00 

 296.000.000,00 

 50.000.000,00 

1.947.021.000,00
1.012.866.000,00

934.155.000,00
 200.200.000,00 

 36.356.000,00 

 333.000.000,00 

 325.600.000,00 

 55.000.000,00 

3.548.135.000,00
1.887.415.000,00
1.660.720.000,00

 439.790.000,00 

 67.518.000,00 

 592.000.000,00 

 329.227.000,00 

1.566.000.000,00 

 473.600.000,00 

 80.000.000,00 

2.162.998.000,00
1.125.048.000,00
1.037.950.000,00

 220.931.000,00 

 41.550.000,00 

 370.000.000,00 

 205.767.000,00 

 978.750.000,00 

 296.000.000,00 

 50.000.000,00 

1.947.021.000,00
1.012.866.000,00

934.155.000,00
 200.200.000,00 

 36.356.000,00 

 333.000.000,00 
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2017 - 2020 2021 - 2024 2025 - 2028 2029 - 2032 2033 - 2036 2037 - 2040

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.661.101.250,00
1.415.561.250,00
1.245.540.000,00

75,00%
 329.842.500,00 

75,00%
 50.638.500,00 

75,00%
 444.000.000,00 

75,00%
 246.920.250,00 

75,00%
 1.174.500.000,00 

75,00%
 355.200.000,00 

75,00%
 60.000.000,00 

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

887.033.750,00
471.853.750,00
415.180.000,00

25,00%
 109.947.500,00 

25,00%
 16.879.500,00 

25,00%
 148.000.000,00 

25,00%
 82.306.750,00 

25,00%
 391.500.000,00 

25,00%
 118.400.000,00 

25,00%
 20.000.000,00 

2.162.998.000,00
1.125.048.000,00
1.037.950.000,00

100,00%
 220.931.000,00 

100,00%
 41.550.000,00 

100,00%
 370.000.000,00 

100,00%
 205.767.000,00 

100,00%
 978.750.000,00 

100,00%
 296.000.000,00 

100,00%
 50.000.000,00 

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

1.460.265.750,00
759.649.500,00
700.616.250,00

75,00%
 150.150.000,00 

75,00%
 27.267.000,00 

75,00%
 249.750.000,00 

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

486.755.250,00
253.216.500,00
233.538.750,00

25,00%
 50.050.000,00 

25,00%
 9.089.000,00 

25,00%
 83.250.000,00 

100,00%
 325.600.000,00 

100,00%
 55.000.000,00 

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

FONTE DE RECURSOS



 Público 

 Privado 

 Público / Privado 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Privado 

 Público / Privado 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Privado 

 Público / Privado 

 Público 

 Público

Público 
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ORÇAMENTO TOTAL CUSTEIOINVESTIMENTOAÇÃO

DESAPROPRIAÇÃO - EQUIP. SOCIAIS (R$1.000m2) 

HABITAÇÃO

URBANIZAÇÃO Raio de 500m (18,5% a R$160)

DESAPROPRIAÇÃO - ALARGAMENTOS (5.000m2)

Praia do Futuro
Recurso Público
Recurso Privado
VIA + INFRAESTRUTURA

VEÍCULOS (corredores e alimentadores)

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

DESAPROPRIAÇÃO - EQUIP. SOCIAIS (R$1.000m2) 

HABITAÇÃO

URBANIZAÇÃO Raio de 500m (18,5% a R$160)

DESAPROPRIAÇÃO - ALARGAMENTOS (5.000m2)

Leste-Oeste
Recurso Público
Recurso Privado
VIA + INFRAESTRUTURA

VEÍCULOS (corredores e alimentadores)

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

DESAPROPRIAÇÃO - EQUIP. SOCIAIS (R$1.000m2) 

HABITAÇÃO

URBANIZAÇÃO Raio de 500m (18,5% a R$160)

DESAPROPRIAÇÃO - ALARGAMENTOS (5.000m2)

Metrô Oeste
Recurso Público
Recurso Privado
VIA + INFRAESTRUTURA

VEÍCULOS (corredores e alimentadores)

 185.190.000,00 

 880.875.000,00 

 266.400.000,00 

 45.000.000,00 

1.489.357.241,67
762.792.241,67
726.565.000,00

 133.027.000,00 

 25.968.575,00 

 259.000.000,00 

 144.036.666,67 

 685.125.000,00 

 207.200.000,00 

 35.000.000,00 

1.303.728.000,00
680.958.000,00
622.770.000,00

 137.449.000,00 

 25.969.000,00 

 222.000.000,00 

 123.460.000,00 

 587.250.000,00 

 177.600.000,00 

 30.000.000,00 

1.140.310.000,00
517.540.000,00
622.770.000,00

 -   

 -   

 185.190.000,00 

 880.875.000,00 

 266.400.000,00 

 45.000.000,00 

1.489.357.241,67
762.792.241,67
726.565.000,00

 133.027.000,00 

 25.968.575,00 

 259.000.000,00 

 144.036.666,67 

 685.125.000,00 

 207.200.000,00 

 35.000.000,00 

1.303.728.000,00
680.958.000,00
622.770.000,00

 137.449.000,00 

 25.969.000,00 

 222.000.000,00 

 123.460.000,00 

 587.250.000,00 

 177.600.000,00 

 30.000.000,00 

1.140.310.000,00
517.540.000,00
622.770.000,00

 -   

 -   
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2017 - 2020 2021 - 2024 2025 - 2028 2029 - 2032 2033 - 2036 2037 - 2040

397.343.333,33
249.958.333,33
147.385.000,00

50,00%
 129.500.000,00 

50,00%
 72.018.333,33 

20,00%
 137.025.000,00 

25,00%
 51.800.000,00 

20,00%
 7.000.000,00 

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

183.393.000,00
38.494.400,00

144.898.600,00

20,00%
 137.025.000,00 

19,00%
 39.368.000,00 

20,00%
 7.000.000,00 

0,00
0,00
0,00

1.140.310.000,00
517.540.000,00
622.770.000,00

100,00%

183.393.000,00
38.494.400,00

144.898.600,00

20,00%
 137.025.000,00 

19,00%
 39.368.000,00 

20,00%
 7.000.000,00 

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

75,00%
 138.892.500,00 

75,00%
 660.656.250,00 

75,00%
 199.800.000,00 

75,00%
 33.750.000,00 

443.147.741,67
298.249.141,67
144.898.600,00

100,00%
 133.027.000,00 

100,00%
 25.968.575,00 

25,00%
 64.750.000,00 

25,00%
 36.009.166,67 

20,00%
 137.025.000,00 

19,00%
 39.368.000,00 

20,00%
 7.000.000,00 

1.303.728.000,00
680.958.000,00
622.770.000,00

100,00%
 137.449.000,00 

100,00%
 25.969.000,00 

100,00%
 222.000.000,00 

100,00%
 123.460.000,00 

100,00%
 587.250.000,00 

100,00%
 177.600.000,00 

100,00%
 30.000.000,00 

0,00
0,00
0,00

25,00%
 46.297.500,00 

25,00%
 220.218.750,00 

25,00%
 66.600.000,00 

25,00%
 11.250.000,00 

282.080.166,67
137.595.966,67
144.484.200,00

25,00%
 64.750.000,00 

25,00%
 36.009.166,67 

20,00%
 137.025.000,00 

18,00%
 37.296.000,00 

20,00%
 7.000.000,00 

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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ORÇAMENTO TOTAL CUSTEIOINVESTIMENTOAÇÃO

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

DESAPROPRIAÇÃO - EQUIP. SOCIAIS (R$1.000m2) 

HABITAÇÃO

URBANIZAÇÃO Raio de 500m (18,5% a R$160)

DESAPROPRIAÇÃO - ALARGAMENTOS (5.000m2)

Bezerra de Menezes / Mister Hull
Recurso Público
Recurso Privado
VIA + INFRAESTRUTURA

VEÍCULOS (corredores e alimentadores)

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

DESAPROPRIAÇÃO - EQUIP. SOCIAIS (R$1.000m2) 

HABITAÇÃO

URBANIZAÇÃO Raio de 500m (18,5% a R$160)

DESAPROPRIAÇÃO - ALARGAMENTOS (5.000m2)

Fernandes Távora / Dedé Brasil / Oliveira Paiva
Recurso Público
Recurso Privado
VIA + INFRAESTRUTURA

VEÍCULOS (corredores e alimentadores)

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

DESAPROPRIAÇÃO - EQUIP. SOCIAIS (R$1.000m2) 

HABITAÇÃO

URBANIZAÇÃO Raio de 500m (18,5% a R$160)

DESAPROPRIAÇÃO - ALARGAMENTOS (5.000m2)

Costa e Silva
Recurso Público
Recurso Privado

 222.000.000,00 

 123.460.000,00 

 587.250.000,00 

 177.600.000,00 

 30.000.000,00 

2.300.152.290,00
1.158.407.290,00
1.141.745.000,00

 178.422.000,00 

 31.162.290,00 

 407.000.000,00 

 226.343.000,00 

 1.076.625.000,00 

 325.600.000,00 

 55.000.000,00 

3.387.764.991,25
1.727.044.991,25
1.660.720.000,00

 346.876.000,00 

 62.324,58 

 592.000.000,00 

 329.226.666,67 

 1.566.000.000,00 

 473.600.000,00 

 80.000.000,00 

3.265.458.000,00
2.019.918.000,00
1.245.540.000,00

 222.000.000,00 

 123.460.000,00 

 587.250.000,00 

 177.600.000,00 

 30.000.000,00 

2.300.152.290,00
1.158.407.290,00
1.141.745.000,00

 178.422.000,00 

 31.162.290,00 

 407.000.000,00 

 226.343.000,00 

 1.076.625.000,00 

 325.600.000,00 

 55.000.000,00 

3.387.764.991,25
1.727.044.991,25
1.660.720.000,00

 346.876.000,00 

 62.324,58 

 592.000.000,00 

 329.226.666,67 

 1.566.000.000,00 

 473.600.000,00 

 80.000.000,00 

3.265.458.000,00
2.019.918.000,00
1.245.540.000,00

FONTE DE RECURSOS

 Público 

 Público 

 Privado 

 Público / Privado 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Privado 

 Público / Privado 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Privado

 Público / Privado 

 Público 
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2017 - 2020 2021 - 2024 2025 - 2028 2029 - 2032 2033 - 2036 2037 - 2040

1.150.076.145,00
579.203.645,00
570.872.500,00

50,00%
 89.211.000,00 

50,00%
 15.581.145,00 

50,00%
 203.500.000,00 

50,00%
 113.171.500,00 

50,00%
 538.312.500,00 

50,00%
 162.800.000,00 

50,00%
 27.500.000,00 

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

100,00%
 222.000.000,00 

100,00%
 123.460.000,00 

100,00%
 587.250.000,00 

100,00%
 177.600.000,00 

100,00%
 30.000.000,00 

575.038.072,50
289.601.822,50
285.436.250,00

25,00%
 44.605.500,00 

25,00%
 7.790.572,50 

25,00%
 101.750.000,00 

25,00%
 56.585.750,00 

25,00%
 269.156.250,00 

25,00%
 81.400.000,00 

25,00%
 13.750.000,00 

0,00
0,00
0,00

816.364.500,00
504.979.500,00
311.385.000,00

575.038.072,50
289.601.822,50
285.436.250,00

25,00%
 44.605.500,00 

25,00%
 7.790.572,50 

25,00%
 101.750.000,00 

25,00%
 56.585.750,00 

25,00%
 269.156.250,00 

25,00%
 81.400.000,00 

25,00%
 13.750.000,00 

0,00
0,00
0,00

2.449.093.500,00
1.514.938.500,00

934.155.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.540.823.743,44
1.295.283.743,44
1.245.540.000,00

75,00%
 260.157.000,00 

75,00%
 46.743,44 

75,00%
 444.000.000,00 

75,00%
 246.920.000,00 

75,00% 
1.174.500.000,00 

75,00%
 355.200.000,00 

75,00%
 60.000.000,00 

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

846.941.247,81
431.761.247,81
415.180.000,00

25,00%
 86.719.000,00 

25,00%
 15.581,15 

25,00%
 148.000.000,00 

25,00%
 82.306.666,67 

25,00%
 391.500.000,00 

25,00%
 118.400.000,00 

25,00%
 20.000.000,00 

0,00
0,00
0,00

FONTE DE RECURSOS
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ORÇAMENTO TOTAL CUSTEIOINVESTIMENTOAÇÃO

VIA + INFRAESTRUTURA

VEÍCULOS (corredores e alimentadores)

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

DESAPROPRIAÇÃO - EQUIP. SOCIAIS (R$1.000m2) 

HABITAÇÃO

URBANIZAÇÃO Raio de 500m (18,5% a R$160)

DESAPROPRIAÇÃO - ALARGAMENTOS (5.000m2)

VLT Parangaba-Mucuripe
Recurso Público
Recurso Privado
VIA + INFRAESTRUTURA

VEÍCULOS (corredores e alimentadores)

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

DESAPROPRIAÇÃO - EQUIP. SOCIAIS (R$1.000m2) 

HABITAÇÃO

URBANIZAÇÃO Raio de 500m (18,5% a R$160)

DESAPROPRIAÇÃO - ALARGAMENTOS (5.000m2)

Humberto Monte / Murilo Borges
Recurso Público
Recurso Privado
VIA + INFRAESTRUTURA

VEÍCULOS (corredores e alimentadores)

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

DESAPROPRIAÇÃO - EQUIP. SOCIAIS (R$1.000m2) 

HABITAÇÃO

URBANIZAÇÃO Raio de 500m (18,5% a R$160)

DESAPROPRIAÇÃO - ALARGAMENTOS (5.000m2)

 382.513.000,00 

 62.325.000,00 

 444.000.000,00 

 246.920.000,00 

 1.174.500.000,00 

 355.200.000,00 

 600.000.000,00 

1.071.620.666,67
345.055.666,67
726.565.000,00

 -   

 -   

 259.000,00 

 144.036.666,67 

 685.125.000,00 

 207.200.000,00 

 35.000.000,00 

2.061.619.865,00
1.127.464.865,00

934.155.000,00
 294.024.000,00 

 57.130.865,00 

 333.000.000,00 

 185.190.000,00 

 880.875.000,00 

 266.400.000,00 

 45.000.000,00 

 382.513.000,00 

 62.325.000,00 

 444.000.000,00 

 246.920.000,00 

 1.174.500.000,00 

 355.200.000,00 

 600.000.000,00 

1.071.620.666,67
345.055.666,67
726.565.000,00

 -   

 -   

 259.000,00 

 144.036.666,67 

 685.125.000,00 

 207.200.000,00 

 35.000.000,00 

2.061.619.865,00
1.127.464.865,00

934.155.000,00
 294.024.000,00 

 57.130.865,00 

 333.000.000,00 

 185.190.000,00 

 880.875.000,00 

 266.400.000,00 

 45.000.000,00 

FONTE DE RECURSOS

Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Privado 

 Público / Privado 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Privado 

 Público / Privado 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Privado 

 Público / Privado 

 Público 
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2017 - 2020 2021 - 2024 2025 - 2028 2029 - 2032 2033 - 2036 2037 - 2040

1.071.620.666,67
345.055.666,67
726.565.000,00

100,00%
 259.000,00 

100,00%
 144.036.666,67 

100,00%
 685.125.000,00 

100,00%
 207.200.000,00 

100,00%
 35.000.000,00 

0,00
0,00
0,00

25,00%
 95.628.250,00 

25,00%
 15.581.250,00 

25,00%
 111.000.000,00 

25,00%
 61.730.000,00 

25,00%
 293.625.000,00 

25,00%
 88.800.000,00 

25,00%
 150.000.000,00 

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

75,00%
 286.884.750,00 

75,00%
 46.743.750,00 

75,00%
 333.000.000,00 

75,00%
 185.190.000,00 

75,00%
 880.875.000,00 

75,00%
 266.400.000,00 

75,00%
 450.000.000,00 

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2.061.619.865,00
1.127.464.865,00

934.155.000,00
100,00%

 294.024.000,00 
100,00%

 57.130.865,00 
100,00%

 333.000.000,00 
100,00%

 185.190.000,00 
100,00%

 880.875.000,00 
100,00%

 266.400.000,00 
100,00%

 45.000.000,00 

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

FONTE DE RECURSOS
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ORÇAMENTO TOTAL CUSTEIOINVESTIMENTOAÇÃO

Aerolândia
Recurso Público
Recurso Privado
VIA + INFRAESTRUTURA

VEÍCULOS (corredores e alimentadores)

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

DESAPROPRIAÇÃO - EQUIP. SOCIAIS (R$1.000m2) 

HABITAÇÃO

URBANIZAÇÃO Raio de 500m (18,5% a R$160)

DESAPROPRIAÇÃO - ALARGAMENTOS (5.000m2)

Maranguapinho Intensificação
Recurso Público
Recurso Privado
VIA + INFRAESTRUTURA

VEÍCULOS (corredores e alimentadores)

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

DESAPROPRIAÇÃO - EQUIP. SOCIAIS (R$1.000m2) 

HABITAÇÃO

URBANIZAÇÃO Raio de 500m (18,5% a R$160)

DESAPROPRIAÇÃO - ALARGAMENTOS (5.000m2)

Centro (Jacarecanga e Pajeú) (sem orla)
Recurso Público
Recurso Privado
VIA + INFRAESTRUTURA

VEÍCULOS (corredores e alimentadores)

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

DESAPROPRIAÇÃO - EQUIP. SOCIAIS (R$1.000m2) 

HABITAÇÃO

3.482.586.000,00
1.123.586.000,00
2.359.000.000,00

 -   

 -   

 867.586.000,00 

 -   

 2.295.000.000,00 

 320.000.000,00 

 -   

248.061.400,00
163.443.000,00

84.618.400,00
 -   

 -   

 14.963.000,00 

 -   

 47.498.400,00 

 185.600.000,00 

 -   

9.135.214.194,25
2.232.640.283,00
6.902.573.911,25

 -   

 -   

 430.261.500,00 

 240.440.250,00 

 6.812.062.215,25 

3.482.586.000,00
1.123.586.000,00
2.359.000.000,00

 -   

 -   

 867.586.000,00 

 -   

 2.295.000.000,00 

 320.000.000,00 

 -   

248.061.400,00
163.443.000,00

84.618.400,00
 -   

 -   

 14.963.000,00 

 -   

 47.498.400,00 

 185.600.000,00 

 -   

9.135.214.194,25
2.232.640.283,00
6.902.573.911,25

 -   

 -   

 430.261.500,00 

 240.440.250,00 

 6.812.062.215,25 

FONTE DE RECURSOS

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Privado 

 Público / Privado 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Privado 

 Público / Privado 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Privado 
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2017 - 2020 2021 - 2024 2025 - 2028 2029 - 2032 2033 - 2036 2037 - 2040

0,00
0,00
0,00

24.806.140,00
16.344.300,00
8.461.840,00

10,00%
 1.496.300,00 

10,00%
 4.749.840,00 

10,00%
 18.560.000,00 

1.552.986.413,02
379.548.848,11

1.173.437.564,91

17,00%
 73.144.455,00 

17,00%
 40.874.842,50 

17,00%
 1.158.050.576,59 

0,00
0,00
0,00

24.806.140,00
16.344.300,00

8.461.840,00

10,00%
 1.496.300,00 

10,00%
 4.749.840,00 

10,00%
 18.560.000,00 

1.552.986.413,02
379.548.848,11

1.173.437.564,91

17,00%
 73.144.455,00 

17,00%
 40.874.842,50 

17,00%
 1.158.050.576,59 

0,00
0,00
0,00

24.806.140,00
16.344.300,00

8.461.840,00

10,00%
 1.496.300,00 

10,00%
 4.749.840,00 

10,00%
 18.560.000,00 

1.552.986.413,02
379.548.848,11

1.173.437.564,91

17,00%
 73.144.455,00 

17,00%
 40.874.842,50 

17,00%
1.158.050.576,59 

1.149.253.380,00
370.783.380,00
778.470.000,00

33,00%
 286.303.380,00 

33,00%
 757.350.000,00 

33,00%
 105.600.000,00 

24.806.140,00
16.344.300,00

8.461.840,00

10,00%
 1.496.300,00 

10,00%
 4.749.840,00 

10,00%
 18.560.000,00 

1.552.986.413,02
379.548.848,11

1.173.437.564,91

17,00%
 73.144.455,00 

17,00%
 40.874.842,50 

17,00% 
1.158.050.576,59 

1.149.253.380,00
370.783.380,00
778.470.000,00

33,00%
 286.303.380,00 

33,00%
 757.350.000,00 

33,00%
 105.600.000,00 

24.806.140,00
16.344.300,00

8.461.840,00

10,00%
 1.496.300,00 

10,00%
 4.749.840,00 

10,00%
 18.560.000,00 

1.552.986.413,02
379.548.848,11

1.173.437.564,91

17,00%
 73.144.455,00 

17,00%
 40.874.842,50 

17,00%
1.158.050.576,59 

1.184.079.240,00
382.019.240,00
802.060.000,00

34,00%
 294.979.240,00 

34,00%
 780.300.000,00 

34,00%
 108.800.000,00 

124.030.700,00
81.721.500,00
42.309.200,00

50,00%
 7.481.500,00 

50,00%
 23.749.200,00 

50,00%
 92.800.000,00 

1.370.282.129,14
334.896.042,45

1.035.386.086,69

15,00%
 64.539.225,00 

15,00%
 36.066.037,50 

15,00% 
1.021.809.332,29 

FONTE DE RECURSOS
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ORÇAMENTO TOTAL CUSTEIOINVESTIMENTOAÇÃO

URBANIZAÇÃO Raio de 500m (18,5% a R$160)

DESAPROPRIAÇÃO - ALARGAMENTOS (5.000m2)

Pirambu (acessos orla)
Recurso Público
Recurso Privado
VIA + INFRAESTRUTURA

VEÍCULOS (corredores e alimentadores)

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

DESAPROPRIAÇÃO - EQUIP. SOCIAIS (R$1.000m2) 

HABITAÇÃO

URBANIZAÇÃO Raio de 500m (18,5% a R$160)

DESAPROPRIAÇÃO - ALARGAMENTOS (5.000m2)

Praia do Futuro (acesso orla)
Recurso Público
Recurso Privado
VIA + INFRAESTRUTURA

VEÍCULOS (corredores e alimentadores)

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

DESAPROPRIAÇÃO - EQUIP. SOCIAIS (R$1.000m2) 

HABITAÇÃO

URBANIZAÇÃO Raio de 500m (18,5% a R$160)

DESAPROPRIAÇÃO - ALARGAMENTOS (5.000m2)

Parangaba e Messejana (Centros de Bairro)
Recurso Público
Recurso Privado
VIA + INFRAESTRUTURA

VEÍCULOS (corredores e alimentadores)

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

 452.558.480,00 

 1.199.891.749,00 

8.640.000,00
6.912.000,00
1.728.000,00

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 8.640.000,00 

 -   

15.264.000,00
12.211.200,00

3.052.800,00
 -   

 -   

-   

 -   

 -   

 15.264.000,00 

 -   

30.000.000,00
30.000.000,00

0,00
 -   

 -   

 30.000.000,00 

 452.558.480,00 

 1.199.891.749,00 

8.640.000,00
6.912.000,00
1.728.000,00

 -   

 -   

 -   

 -   

 -   

 8.640.000,00 

 -   

15.264.000,00
12.211.200,00

3.052.800,00
 -   

 -   

-   

 -   

 -   

 15.264.000,00 

 -   

30.000.000,00
30.000.000,00

0,00
 -   

 -   

 30.000.000,00 

FONTE DE RECURSOS

 Público / Privado 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Privado 

 Público / Privado 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Privado 

 Público / Privado 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 
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2017 - 2020 2021 - 2024 2025 - 2028 2029 - 2032 2033 - 2036 2037 - 2040

17,00%
 76.934.941,60 

17,00%
 203.981.597,33 

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

22.500.000,00
22.500.000,00

0,00

75,00%
 22.500.000,00 

17,00%
 76.934.941,60 

17,00%
 203.981.597,33 

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

17,00%
 76.934.941,60 

17,00%
 203.981.597,33 

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

7.500.000,00
7.500.000,00

0,00

25,00%
 7.500.000,00 

17,00%
 76.934.941,60 

17,00%
 203.981.597,33 

8.640.000,00
6.912.000,00
1.728.000,00

100,00%
 8.640.000,00 

15.264.000,00
12.211.200,00

3.052.800,00

100,00%
 15.264.000,00 

0,00
0,00
0,00

17,00%
 76.934.941,60 

17,00%
 203.981.597,33 

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

15,00%
 67.883.772,00 

15,00%
 179.983.762,35 

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

FONTE DE RECURSOS
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ORÇAMENTO TOTAL CUSTEIOINVESTIMENTOAÇÃO

DESAPROPRIAÇÃO - EQUIP. SOCIAIS (R$1.000m2) 

HABITAÇÃO

URBANIZAÇÃO Raio de 500m (18,5% a R$160)

DESAPROPRIAÇÃO - ALARGAMENTOS (5.000m2)

Oficina Urubu
Recurso Público
Recurso Privado
VIA + INFRAESTRUTURA

VEÍCULOS (corredores e alimentadores)

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

DESAPROPRIAÇÃO - EQUIP. SOCIAIS (R$1.000m2) 

HABITAÇÃO

URBANIZAÇÃO Raio de 500m (18,5% a R$160)

DESAPROPRIAÇÃO - ALARGAMENTOS (5.000m2)

Bonde
Recurso Público
Recurso Privado
VIA + INFRAESTRUTURA

VEÍCULOS (corredores e alimentadores)

EQUIPAMENTOS SOCIAIS

DESAPROPRIAÇÃO - EQUIP. SOCIAIS (R$1.000m2) 

HABITAÇÃO

URBANIZAÇÃO Raio de 500m (18,5% a R$160)

DESAPROPRIAÇÃO - ALARGAMENTOS (5.000m2)

DESPESA TOTAL

Recurso Público Municipal
Recurso Privado
Média Anual

 -   

 -   

 -   

 -   

15.000.000,00
15.000.000,00

0,00
 -   

 -   

 15.000.000,00 

 -   

-   

 -   

 -   

4.248.413.333,33
3.418.053.333,33

830.360.000,00
 -

2.728.000.000,00 

 296.000.000,00 

 164.613.333,33 

 783.000.000,00 

 236.800.000,00 

 40.000.000,00 

49.363.105.083,83

23.668.935.972,58
25.694.169.111,25

 -   

 -   

 -   

 -   

15.000.000,00
15.000.000,00

0,00
 -   

 -   

 15.000.000,00 

 -   

-   

 -   

 -   

4.248.413.333,33
3.418.053.333,33

830.360.000,00
 -

2.728.000.000,00 

 296.000.000,00 

 164.613.333,33 

 783.000.000,00 

 236.800.000,00 

 40.000.000,00 

49.363.105.083,83

23.668.935.972,58
25.694.169.111,25

FONTE DE RECURSOS

 Público 

 Privado 

 Público / Privado 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Privado 

 Público / Privado 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Público 

 Privado 

 Público / Privado 

 Público 
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2017 - 2020 2021 - 2024 2025 - 2028 2029 - 2032 2033 - 2036 2037 - 2040

0,00
0,00
0,00

526.202.222,22
387.808.888,89
138.393.333,33

10,00%
 272.800.000,00 

16,67%
 49.333.333,33 

16,67%
 27.435.555,56 

16,67%
 130.500.000,00 

16,67%
 39.466.666,67 

16,67%
 6.666.666,67 

7.818.501.475,80

3.419.367.737,55
4.399.133.738,25
1.954.625.368,95

3.750.000,00
3.750.000,00

0,00

25,00%
 3.750.000,00 

25,00%

33,00%

33,00%

799.002.222,22
660.608.888,89
138.393.333,33

20,00%
 545.600.000,00 

16,67%
 49.333.333,33 

16,67%
 27.435.555,56 

16,67%
 130.500.000,00 

16,67%
 39.466.666,67 

16,67%
 6.666.666,67 

8.366.146.153,30

4.151.140.065,05
4.215.006.088,25
2.091.536.538,33

3.750.000,00
3.750.000,00

0,00

25,00%
 3.750.000,00 

33,00%

33,00%

799.002.222,22
660.608.888,89
138.393.333,33

20,00%
 545.600.000,00 

16,67%
 49.333.333,33 

16,67%
 27.435.555,56 

16,67%
 130.500.000,00 

16,67%
 39.466.666,67 

16,67%
 6.666.666,67 

9.254.995.653,30

4.832.399.565,05
4.422.596.088,25
2.313.748.913,33

7.500.000,00
7.500.000,00

0,00

50,00%
 7.500.000,00 

75,00%

34,00%

34,00%

1.617.402.222,22
1.479.008.888,89

138.393.333,33

50,00% 
1.364.000.000,00 

16,67%
 49.333.333,33 

16,67%
 27.435.555,56 

16,67%
 130.500.000,00 

16,67%
 39.466.666,67 

16,67%
 6.666.666,67

10.254.008.067,47

5.463.341.179,22
4.790.666.888,25
2.563.502.016,87

0,00
0,00
0,00

253.402.222,22
115.008.888,89
138.393.333,33

16,67%
 49.333.333,33 

16,67%
 27.435.555,56 

16,67%
 130.500.000,00 

16,67%
 39.466.666,67 

16,67%
 6.666.666,67 

6.899.501.870,90

2.892.492.682,66
4.007.009.188,25
1.724.875.467,73

0,00
0,00
0,00

253.402.222,22
115.008.888,89
138.393.333,33

16,67%
 49.333.333,33 

16,67%
 27.435.555,56 

16,67%
 130.500.000,00 

16,67%
 39.466.666,67 

16,67%
 6.666.666,67 

6.769.951.863,06

2.910.194.743,04
3.859.757.120,02
1.692.487.965,77

FONTE DE RECURSOS
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ACESSIBILIDADE: O montante de tempo requerido para 
chegar a uma dada localização ou serviço por um meio de 
transporte.

ACESSO: O lugar ou meio para entrar em um lote a partir de 
uma via ou sair deste para a via, a pé, por bicicleta ou por meio 
de veículos motorizados.

ALPHAVILLE: Empresa que realiza empreendimentos 
residenciais de alto padrão em condomínios fechados, 
consolidando um conceito de verdadeiras minicidades de 
predominância residencial com espaço para lazer, educação, 
comércio e serviços. Iniciados em Barueri / SP, hoje esses 
empreendimentos se fazem presentes em várias cidades do país, 
como Salvador, Fortaleza, Curitiba, dentre outras.

ALTURA DA EDIFICAÇÃO: A distância vertical medida do 
ponto mais alto do teto de uma construção, terraço, ou outras 
estruturas, até o nível acabado do solo adjacente à edificação. 

ALUVIÃO: Solo depositado por ação de cursos d’água.

AMBIENTE: Agregação de objetos circunstantes, condições 
e influências que apoiam a vida e os hábitos das pessoas e de 
outros organismos ou conjuntos de organismos.

AMBIENTE CONSTRUÍDO: Os elementos do ambiente 
que são geralmente construídos ou feitos pelo homem e que 
contrastam com o meio natural.

AMENIDADE: Urbanizações com características estéticas 
ou de outras características que venham a incrementar a 
desejabilidade de identificação de uma comunidade com respeito 
ao ambiente público. Amenidades podem incluir facilidades 
recreacionais, vistas, preservação de árvores e paisagens, 
projetos de lugares atrativos, espaços abertos permanentes, 
espaços livres, arte pública, lugares públicos de convivência etc.

AQUÍFERO: Curso d’água subterrâneo, rochas porosas, 
areia ou cascalho, através dos quais a água pode filtrar-se ou se 
manter em depósito natural.

ÁREA DE ESTAÇÃO: É aquela área geralmente dentro de 
um raio de 300 a 500 metros de uma estação de transporte 
público que apresenta alta qualidade de espaço dedicado aos 
pedestres, que é planejada como uma comunidade multimodal 
de uso misto e substanciais qualidades para a acessibilidade 
pedestre. Nós de urbanização centrados no entorno de estações 

de transporte público. Elas apoiam centros exteriores de alta 
densidade. Uma comunidade de estação pode abranger até 
500m no entorno de uma estação de transporte e as densidades 
de novas urbanizações deste tipo podem ter uma média de 120 
habitantes por hectare.

ÁREAS DE CONSERVAÇÃO: Áreas de interesse especial 
arquitetônico ou histórico, com caráter e aparência aos quais é 
desejável que sejam preservados ou realçados.

ÁREAS DE EMPREGO: áreas de mistura de empregos 
que incluem vários tipos de manufaturas, usos de distribuição 
e atacado, urbanizações comerciais e de varejo, bem como 
algumas urbanizações residenciais. Usos de varejo podem 
primariamente servir às necessidades das pessoas que trabalham 
ou vivem nas imediações da área de emprego. Vários tipos de 
emprego e algumas urbanizações residenciais são incentivados 
em áreas de emprego com limitados usos comerciais. A média 
de densidade recomendada é de 50 habitantes por hectare.

ÁREA DE PROJEÇÃO: uma área dentro das fronteiras 
da propriedade de um lote dentro do qual uma construção 
ou estrutura pode ser localizada (não se incluem superfícies 
pavimentadas e descobertas).

ÁREAS INDUSTRIAIS: uma área desenhada e destinada 
para atividades industriais. Apoiando usos comerciais e 
seus relacionados, podem ser disponibilizadas para servir, 
primariamente, aos usuários industriais. Urbanizações residenciais 
podem não ser consideradas um uso de apoio, nem os usuários 
de varejo. Nos casos em que a área é substancialmente maior 
que a área industrial, devem ser consideradas áreas de apoio. 
As áreas industriais devem ser apoiadas com planejamento 
de transportes e de infraestrutura de urbanizações projetadas 
para atender às suas necessidades. O desenvolvimento de 
novas áreas industriais deve considerar a proximidade de 
habitação para todas as faixas de renda providas de empregos 
no centro industrial planejado, bem como acessibilidade para 
transporte barato, e, na medida do possível, não dependente de 
automotorização. A densidade recomendada é de 23 empregos 
por hectare.

ÁREAS MARGINAIS A RECURSOS HÍDRICOS: área de 
influência da água adjacente de um rio, lago ou córrego, 
consistindo em uma região de transição de um ecossistema 
hídrico para um ecossistema terrestre, onde a presença da 
água influencia diretamente o complexo de cobertura vegetal 
e este influencia diretamente o corpo d’água. Pode ser 
identificada, primariamente, pela combinação de características 
geomorfológicas e ecológicas.

GLOSSÁRIO
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ÁREAS VERDES: áreas livres com vida de plantas ou 
ambiente natural, também área natural, área de paisagem, 
pátios, jardins ou parques acessíveis ao público.

BALANCEAMENTO: no contexto do desenvolvimento 
urbanístico, significa um estado de tensão construtiva entre dois 
ou mais elementos do sistema urbano, que realça os aspectos 
positivos e fortalece o sistema total (conservação x urbanização, 
por exemplo).

BALANCEAMENTO CASA-EMPREGO: a relação entre 
número, tipo, mistura e salário de empregos existentes ou 
previstos, balanceada com custos habitacionais, e disponibilizada 
de forma que a meta de minimização de viagens motorizadas 
seja otimizada em todas as partes da região.

BIODIVERSIDADE: a variedade de vida em todas as suas 
formas, níveis e combinações, incluindo a diversidade do 
ecossistema, a diversidade das espécies e a diversidade genética.

BRT (ÔNIBUS RÁPIDO EM VIA SEGREGADA): 
CATEGORIAS DE USO DO SOLO: classificação usada para 
designar geograficamente, em um mapa e/ou em uma forma 
de texto, quais atividades são permitidas dentro de uma área 
determinada.

CENTROS REGIONAIS: áreas de mistura de usos residencial 
e comercial que servem a centenas ou milhares de pessoas e 
são facilmente acessíveis por diferentes tipos de transporte 
público. Exemplos incluem centros tradicionais de cidades e 
novos centros planejados. Às vezes são foco de urbanização 
compacta, reurbanizações com alta qualidade de serviços de 
transporte público e cadeias de ruas multimodais. Uma média 
de 150 habitantes por hectare é recomendada.

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL DE VIAS: a classificação de 
vias em categorias é de acordo com o caráter de serviço que 
elas proporcionam em relação ao total da cadeia de vias. As 
categorias funcionais básicas incluem vias expressas, arteriais, 
coletoras, rotas de vizinhanças e vias locais. A classificação 
funcional reflete a mobilidade, as necessidades de acesso 
e as conectividades. Onde apropriado, os níveis podem ser 
classificados amplamente entre vias urbanas e vias rurais.

CÓDIGO DE OBRAS: código urbano que regulamenta 
construções e apresenta restrições de construção relativas a 
aspectos arquitetônicos e de infraestrutura, dentre outros.

COMÉRCIO DE VIZINHANÇA: pequenas áreas de comércio 
que proporcionam serviços e o varejo de bens, de maneira mais 
limitada para a clientela residente em proximidade.

COMUNIDADES COMPACTAS: comunidades desenhadas 
com o objetivo de consolidação e melhoria do uso do espaço 
dentro de uma área urbana, por meio do incremento de sua 
intensidade de uso e densidade de construção, para obter 
dimensões finais favoráveis ao uso pedestre e menor área de 
projeção construída.

CONECTIVIDADE: o grau no qual ruas locais e sistemas 
regionais se conectam em uma dada área urbana.

CONSERVAÇÃO: o gerenciamento dos recursos naturais 
para prevenir desastres, destruições ou degradação.

CONSTRUÇÃO VERDE: estruturas que incorporam princípios 
de desenho sustentável, eficiência de energia e recursos, 
aplicações práticas de redução de desperdícios e prevenção de 
poluição, luz natural e boa ventilação para proteger a saúde e a 
produtividade dos ocupantes e a eficiência do transporte, além 
da eficiência do projeto e da construção durante o uso e o reuso.

CORREDORES: enquanto alguns corredores podem ser 
contínuos, faixas estreitas de urbanização de alta intensidade 
ao longo de vias arteriais, outros podem ser mais nodais, com 
séries de pequenos centros de interseções principais ou outras 
locações nessas arteriais, que têm ambientes pedestres de alta 
qualidade ambiental, boas conexões com vizinhanças adjacentes 
e bons serviços de transporte público. Harmonizados com boa 
qualidade de linhas de transporte público, os corredores se 
apresentam como um ambiente de alta qualidade pedestre, 
com acessos convenientes para os transportes e densidades 
mais altas que o normal, onde uma intensidade de pelo menos 
80 pessoas por hectare é recomendada.

CORREDOR DE URBANIZAÇÃO ORIENTADA PELO 
TRANSPORTE PÚBLICO: tipo de urbanização apoiada em 
transporte público e coordenada com o desenvolvimento 
de usos do solo diversificados que se integram no formato 
de vizinhanças distribuídas ao longo do trajeto do transporte 
público, formando lugares de conectividade pedestre em 
cada núcleo de vizinhança, com estímulos aos acessos por 
caminhada, acomodando grandes concentrações de residentes 
ou empregados e reduzindo significativamente a dependência 
de uso e espaço dedicado a automóveis. 

CORREDOR DE USOS MISTOS: uma área de solo 
tipicamente situada ao longo de uma rota de transporte linear 
onde uma variedade de usos é permitida, incluindo empregos, 
comércio e residência. Essas áreas são destinadas a serem 
orientadas para o uso pedestre, além de acessíveis ao transporte 
público.

CORREDOR URBANO DE DESENVOLVIMENTO: 
desenvolvimento urbano linear, ao longo de uma espinha 
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dorsal de atividades, espontâneo ou planejado, o qual liga nós 
de atividades em escala metropolitana. Seu desenvolvimento 
difere da urbanização frouxa que ocorre de forma fragmentária 
e descontrolada, ao longo das rotas principais de transporte na 
periferia urbana e que contribuem para a dispersão urbana.

DENSIDADE: é a razão entre o número de habitantes ou 
empregados por unidade de área (hectare ou metro quadrado). 
Geralmente a densidade se refere a usos residenciais. A medida de 
densidade para urbanizações é expressa em termos de habitante 
por hectare (hab. / ha). (Exemplo: menos de 90 hab. / ha – baixa 
densidade; de 90 a 150 hab. / ha – média densidade). Isso pode 
também ser expresso em termos de unidades habitacionais por 
hectare. Normalmente é usada para estabelecer equilíbrio entre 
o potencial de uso local e as capacidades dos serviços.

DENSIDADE BRUTA: o número de pessoas por hectare 
bruto. A área bruta é o total de solo puro, incluindo as porções 
urbanizáveis e as não urbanizáveis.

DENSIDADE LÍQUIDA: o número de pessoas por hectare 
urbanizável líquido dentro de uma dada área de solo.

DESENVOLVIMENTO EM CLUSTER: urbanização na qual 
um número de unidades habitacionais ou de outros usos é 
colocado em proximidade maior que o usual, ou as unidades 
são anexadas com o propósito de manter uma área comum de 
espaços públicos.

DIRETRIZ: um princípio de direção e aconselhamento de 
políticas. É a mais específica aplicação de um princípio para um 
contexto particular.

DISPERSÃO URBANA: expansão descontrolada e / ou 
dispersiva de uma comunidade urbana na direção das áreas 
rurais periféricas. A dispersão urbana é muitas vezes chamada 
de suburbanização e tem a capacidade negativa de tornar 
as cidades mais dependentes do transporte motorizado e 
destruir terras agricultáveis ou recursos naturais significativos. 
É a indesejável extensão da urbanização, usualmente de baixa 
densidade (tais como os bairros de residências unifamiliares em 
grandes lotes) na periferia ou nas zonas urbanas existentes, onde 
cada uma dessas urbanizações pode ser imprópria em termos de 
estruturação urbana planejada e da proteção do ambiente natural 
não urbano. No caso local, há que se acrescentar aos elementos 
componentes do processo de dispersão urbana, a manutenção 
de vazios especulativos e o crescimento não planejado a partir 
de processos de invasão e locações habitacionais em áreas de 
risco.

ECONOMIA DE INOVAÇÃO: economia mundial onde se 
admite que a habilidade para inovar em pesquisa, produtos, 
urbanizações, processos de manufatura e penetração de 

mercado são as chaves para a sobrevivência da competitividade.

EFLUENTE: águas de esgoto liberadas por estações de 
tratamento.

ESTRUTURA URBANA: é o macro layout das áreas urbanas. 
Na escala metropolitana, isso envolve a geometria espacial ou 
os padrões de estabelecimento como se fossem criados para 
conectar elementos da área urbana como ligações de transporte, 
espaços verdes metropolitanos e nós de atividades, bem como a 
correspondência espacial da relação entre eles.

ESTRUTURAÇÃO ESPACIAL: na escala metropolitana, 
refere-se ao conceito organizador consistente com as localizações 
apropriadas e a forma do desenvolvimento físico.

FORMA URBANA: a rede que resulta de esforços para 
preservar a qualidade ambiental, coordenar o desenvolvimento 
de empregos, habitação, serviços públicos e facilidades, e inter-
relacionar os benefícios e as consequências do crescimento 
em uma parte da região, com benefícios e consequências de 
crescimento em outras. A forma urbana descreve uma visão 
geral da estruturação dentro da qual o crescimento urbano pode 
ocorrer. A altura física, o tamanho, a forma do desenvolvimento 
urbano e a maneira como os diferentes elementos (espaços 
públicos, edifícios públicos, espaços privados e suas construções, 
atividades comerciais, desenvolvimentos habitacionais, espaços 
cívicos etc.) aparecem uns em relação aos outros.

GENTRIFICAÇÃO: a reocupação de uma vizinhança de baixa 
renda por pessoas de classe média.

GESTÃO DO CRESCIMENTO: um método para guiar a 
urbanização, de forma a minimizar impactos fiscais e ambientais 
adversos e maximizar a salubridade e os benefícios de bem-estar 
aos residentes de uma comunidade.

HABITAÇÃO SOCIALMENTE ACESSÍVEL: habitações que 
têm preços de venda ou de aluguel que estão dentro dos meios 
acessíveis a moradores de média ou baixa renda.

ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: a área total de piso de 
todas as construções ou estruturas em um lote dividido pela 
área do dito lote.

IMPACTO ADVERSO: uma consequência negativa ao 
ambiente físico, econômico ou social, resultante de uma ação 
ou projeto.

IMPACTO: o efeito de uma ação diretamente feita pelo 
homem ou repercussão indireta de uma ação feita pelo homem 
nas condições físicas, sociais ou econômicas existentes.
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INFRAESTRUTURA: no contexto do desenvolvimento 
urbano, é uma referência ao conjunto construído e de serviços 
gerais de engenharia, tais como suprimento de água, tratamento 
dos resíduos sólidos, rede de esgotos, gerenciamento das 
drenagens, rede de eletricidade etc.

INSERÇÃO URBANA: urbanização em áreas degradadas 
vazias, dentro de regiões comunitárias já urbanizadas.

INSERÇÃO CONSTRUTIVA: construção de uma estrutura 
em parcela vazia localizada em uma área predominantemente 
construída. O zoneamento local determinará se a nova edificação 
se harmoniza com o conjunto já existente.

INTENSIFICAÇÃO DE URBANIZAÇÃO: urbanização 
dentro de contextos já urbanizados, o qual objetiva aumentar 
as densidades e melhorar a qualidade da cidade (exemplo: 
revitalizações urbanas).

INTERMODAL: a conexão de um tipo de modo de transporte 
com outro.

MASSA EDIFICADA: o volume tridimensional de uma 
construção – altura, largura e profundidade.

META: ampla e obrigatória declaração de padrões de 
planejamento adotada em planos, como um propósito de longo 
prazo ou finalidade para os quais os programas ou atividades 
são dirigidos.

MOBILIDADE: a habilidade para se mover pessoas e bens 
com relativa facilidade e rapidez aceitável, com liberdade para 
manobrar sem interrupções excessivas e com aceitáveis níveis 
de conforto, conveniência e segurança. Esse conceito se aplica a 
todos os modos de transporte.

MULTIMODAL: facilidade de transporte ou programas 
desenhados para servir a várias ou a todas as formas de viagens, 
incluindo todas as formas de veículos motorizados, transportes 
públicos, bicicletas e caminhada.

NÓS DE ATIVIDADES METROPOLITANAS: lugares 
urbanos de grande convergência que têm grande significado 
para a população em termos de escala, localização, impacto, 
diversidade e aglomeração de pessoas e funções (facilidades, 
serviços e atividades econômicas).

NÓS DE ATIVIDADES URBANAS: lugar de alta 
acessibilidade e vantagens econômicas, usualmente em um 
relevante ponto de intercâmbio de transportes ou interseção 
de vias importantes, onde uma grande variedade de 
atividades, tais como as econômicas, comerciais, industriais 

ou desenvolvimentos habitacionais tendem a se localizar. Estas 
atividades apoiam-se mutuamente e são também apoiadas pela 
concentração de pessoas que vivem em grande proximidade. 
Os nós urbanos criam condições para sustentar o crescimento 
e o desenvolvimento por meio da participação dos setores de 
investimentos públicos e privados.

OPÇÕES DE TRANSPORTES MULTIMODAIS: a 
disponibilidade de múltiplas opções de transportes destinados 
a funcionar de forma segura e eficiente dentro de um sistema 
ou corredor, onde se destacam os bondes elétricos, ônibus BRT, 
automóveis, bicicletas e caminhadas.

PARCELA: lote de terreno, ou grupo de lotes contíguos, 
em uma única propriedade ou sob controle único, usualmente 
considerado como uma unidade para propósitos de construção.

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA: uma parceria formal entre 
entidades e o setor público.

PLANO ABRANGENTE: um plano para urbanização de uma 
área que reconhece os fatores relacionados de ordem física, 
econômica, social, política, estética e fatores relacionados com 
as comunidades envolvidas. Usualmente inclui declarações de 
políticas urbanas, metas, objetivos, padrões, estratégias, mapas 
e dados estatísticos para o desenvolvimento social e econômico, 
contemplando aspectos públicos e privados da comunidade.

PLANO MESTRE (MASTER PLAN): um documento 
técnico que descreve, em texto e mapas, um conceito geral 
de urbanização usado para coordenar a preparação de planos 
mais detalhados, podendo ser, também, uma coleção de planos 
abrangentes e detalhados. Um exemplo de aplicação adequada 
é quando se confere se o plano de zoneamento condiz com 
aquilo que foi pedido pelo Plano Mestre.

POLÍTICA: um intento declarado, adotado por autoridades 
de governo local, metropolitano etc., resumindo o curso de 
um plano de ação geral. É uma afirmação de propósitos e de 
ideais, os quais são usados para dirigir o processo de tomada 
de decisão.

RAZÃO CASA / EMPREGO: razão numérica do número 
de empregos com unidades habitacionais, onde 1 é uma 
comunidade balanceada, 1 é uma comunidade rica em 
empregos e ≥1 é uma comunidade pobre em empregos.

RECAPTURAÇÃO DE VALOR DE INVESTIMENTO: 
oportunidade de gerar receitas a partir da capitalização sobre 
os valores criados por investimentos em infraestruturação 
(normalmente transporte público e outros projetos alavancados 
pelo governo), com base na urbanização, construção ou venda 
de propriedades ou por meio da coleta de taxas. A recaptura 
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do valor pode ser facilitada por medidas diretas, tais como 
a venda de propriedades, concessão de uma franquia de 
construção, ou métodos indiretos como extração de excedente 
de algum proprietário (por uma taxa de melhoria, por exemplo) 
ou colhendo mais altos rendimentos de taxas regulares de 
propriedade. 

RECREAÇÃO ATIVA: tipo de recreação ou atividade que 
requer o uso de áreas organizadas que incluem, embora não se 
limitem a isso: campos de futebol, quadras polivalentes, quadras 
de tênis e várias formas de áreas para crianças. 

RECREAÇÃO PASSIVA: tipo de recreação ou atividade que 
não inclui nem requer o uso de áreas organizadas e que podem 
funcionar como mirantes etc.

RECUOS: as distâncias mínimas pelas quais um edifício ou 
estrutura deve ser separado de uma rua, domínio público ou 
divisa de lote.

RESÍDUOS SÓLIDOS: categoria geral que inclui resíduos 
orgânicos, papel, metais, vidros, materiais plásticos, tecidos, 
tijolos, rochas, areia, borracha, couro, madeira e lixo doméstico. 
Resíduos orgânicos e produtos de papel perfazem cerca de 75% 
do volume típico dos resíduos sólidos urbanos.

REÚSO ADAPTATIVO: reabilitação ou renovação de 
construções ou estruturas para alguns outros usos que não os 
atuais.

ROTAS DE CAMINHÕES: rotas de circulação requerida para 
veículos que excedem o peso previsto ou limites de eixo. Uma 
rota de caminhões usualmente segue por arteriais, por meio de 
áreas industriais ou comerciais, evitando a circulação por áreas 
residenciais.

SOLO URBANIZÁVEL: solo que é conveniente como locação 
para estruturas e que pode ser urbanizado livre de desastres, 
e sem destruição ou impactos negativos significativos sobre as 
zonas de recursos naturais.

SUSTENTABILIDADE: a habilidade para obter equidade 
(balanceamento de demandas competitivas de solo) e eficiência 
(efetiva alocação e distribuição de recursos como solo, recursos 
especializados etc.) em uma base obtida sem prejudicar ou 
destruir a base dos recursos naturais. Em outras palavras, isso 
significa viver, trabalhar e conviver de uma forma que sustentará 
a integridade e a biodiversidade dos ecossistemas locais, 
nacionais e planetários, dos quais o conjunto da vida depende.

TECIDO URBANO: o padrão de desenvolvimento urbano 
que leva em conta o tamanho das construções, a natureza e a 

quantidade de espaço entre elas e a rede de vias que as servem.
TERRAS AGRICULTÁVEIS: terras com solos comercialmente 

produtivos e / ou com produção agrícola viável.

TERRAS EDIFICÁVEIS: terras em áreas urbanas ou 
destinadas à urbanização que são convenientes, disponíveis e 
necessárias para usos.

TRÁFEGO CALMO: projeto de vias ou aspectos de operação 
cujo propósito é controlar ou manter uma dada velocidade 
para viagens de veículos motorizados, visando o conforto 
prioritário do pedestre. Um programa de gerenciamento de 
tráfego usualmente é desenhado para atribuir segurança e 
aspectos estéticos relacionados ao uso de automóveis em áreas 
residenciais, o qual reduz a velocidade de operação de veículos 
motorizados por meio de paisagismo, calçadas, estreitamento 
de vias, desestímulos à velocidade, incremento de largura de 
calçadas e espaços para a circulação de bicicletas ou bondes.

TRANSPORTE PÚBLICO: serviços ofertados ao público 
em uma base regular por veículos como ônibus ou trens, em 
faixas públicas, usando rotas específicas e horários previstos, 
usualmente em bases tarifárias. 

TRANSPORTE PÚBLICO DE MASSA: serviços de transporte 
de passageiros providos por entidades públicas, privadas ou 
não lucrativas, tais como: trem de comutação, transporte 
público rápido sobre trilho, transporte público leve sobre trilho, 
transporte público em trilha fixa, ônibus expresso e ônibus locais 
de rotas fixas.

URBANIZAÇÃO DE USOS MISTOS: a urbanização de 
áreas de solo urbano ou construção de estruturas com dois ou 
mais usos diferentes, tais como residencial, escritórios e varejo, 
serviços públicos ou entretenimento em uma forma urbana 
compacta. Esses tipos de urbanização podem resultar em 
significativas reduções nos impactos de tráfego.

URBANIZAÇÃO ORIENTADA PARA O PEDESTRE: 
urbanização que é desenhada com ênfase primária nos passeios 
e acessibilidades de pedestres aos lugares e às edificações, muito 
mais do que em automóveis e áreas de estacionamento.

URBANIZAÇÃO ORIENTADA PELO TRANSPORTE 
PÚBLICO: urbanização na qual há uma mistura de usos 
residencial, varejo, escritório e cadeia de apoio de vias, rotas 
de pedestres e bicicletas, focados nas principais paradas de 
transporte público, especialmente desenhadas para apoiar 
um alto nível de uso desse transporte. O aspecto-chave da 
urbanização orientada pelo transporte público incluirá:
•  um centro de uso misto na parada do transporte público, 

orientado principalmente para os comutadores, pedestres e 
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passageiros provenientes das áreas do entorno;
•  urbanização residencial de alta densidade suficientemente 

próxima da parada do transporte público para apoiar as 
operações do transporte e os usos comerciais dentro da 
vizinhança; e

•  uma cadeia de vias, trilhas de bicicletas e pedestres para 
apoiar altos níveis de acessibilidade pedestre dentro da área 
e altos níveis de uso do transporte público.

USO AGRÍCOLA: emprego da terra urbana para propósitos 
primários de obtenção de lucro por cultivo e venda de produtos 
de colheita, alimentação, reprodução, gestão ou venda de 
outros produtos de horticultura ou floricultura. 

USO DO SOLO: ouso do solo é baseado na diferenciação 
funcional de solos para diferentes propósitos humanos ou 
atividades econômicas. Categorias típicas para uso do solo 
são residências, usos industriais, transporte, uso recreacional 
ou áreas de proteção da natureza. Categorias de usos são 
atribuídas para parcelas individuais de solo, como o estabelecido 
no zoneamento, permissões de empreendimentos imobiliários, 
planejamento e aspectos de leis ambientais. As categorias 
de usos do solo urbano usualmente colocam restrições para 
a ocupação do lote, para a altura, recuos e para atividades 
econômicas.

USO DO SOLO DE ALTA DENSIDADE: urbanizações 
compactas e “clusterizadas”, resultando em alto número 
de unidades construídas na mesma área e, possivelmente, 
reduzindo a demanda de urbanização de outras áreas. Não 
necessariamente significam urbanizações multifamiliares ou 
de prédios altos. Altas densidades podem ser obtidas pela 
construção de unidades residenciais menores e menores lotes, 
ou casas geminadas.

USO DO SOLO DE ALTA INTENSIDADE: urbanizações de 
alta densidade orientadas para a rua, que resultam em grande 
quantidade de movimentação de pessoas para um lugar. As 
vizinhanças assim planejadas podem ter uma planta de alta 
densidade composta por um ou mais níveis de varejo, térreos 
com restaurantes ou usos de entretenimento, com residências 
tranquilas, escritórios, ou estúdios em níveis superiores.

USO DO SOLO: atividades reais ou previstas em um dado 
trecho de solo, tais como os usos residencial, comercial, industrial 
ou a mistura destes.

USO MISTO: planejamento ou regulação de implementação 
que permite uma mistura de urbanizações comerciais e 
residenciais. Propriedades nas quais vários usos, tais como 
escritórios, comércio, institucional e residencial são combinados 
em uma única edificação ou em um único lugar, em um projeto 

de urbanização integrada, com significantes inter-relações 
funcionais e desenho físico coerente. Usos do solo que, quando 
combinados, constituem mistura de múltiplos usos, excluindo 
parques, campos de golfe, escolas e facilidades públicas. 
Urbanização de uso misto é um tipo de múltiplo uso no qual 
uma ou mais estruturas em um lote, ou em lotes contíguos 
de propriedade comum, acomodam algumas das seguintes 
combinações de uso:
•  Projetos de Uso Misto Residencial – com unidades 

ocupando no mínimo 25% da área total de piso e a área 
restante ocupada por varejo, escritórios, indústrias leves, 
serviços à comunidade ou outros compatíveis com o uso 
residencial, ou, ainda, de combinações entre eles;

•  Projetos de Uso Misto Não Residencial – consistindo de 
varejo, escritório, indústria leve, serviços à comunidade 
ou outros usos compatíveis, ou, ainda, combinação com 
espaços de varejo e outros usos comerciais orientados para 
o pedestre, ocupando um mínimo de 60% das construções 
com fachadas ao nível da rua; e

•  Edificação ou grupo de edificações sob uma mesma 
propriedade, para incentivar a diversidade de usos do solo 
compatíveis, que podem incluir uma mistura de residência, 
escritórios, varejo, recreação, indústria leve e outras 
miscelâneas de usos.

ZONA DE AMORTECIMENTO: uma área de solo separando 
dois usos do solo distintos que permite aliviar ou mitigar os 
efeitos de um uso do solo sobre outro.
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