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As Zonas Econômicas Especiais – ZEE, representam 

um marco em escala de investimentos, tornaram-se 

importantes forças motrizes do desenvolvimento 

mundial, nas últimas três décadas. Essas zonas indus-

triais integradas a portos e voltadas para exportação 

surgiram na América Central e nos tigres Asiáticos.

Segundo a BBC Brasil (22/12/2015),
das 10 cidades que mais cresceram
entre 2005 e 2015, cinco delas estão
na China e quatro na Turquia. 

Complexo
Industrial e
Portuário do
Pecém (Parte
relativa ao porto) 
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A concentração de produção aumentou a 

riqueza em locais como Esmirna, Bursa e 

Xiamen, onde houve forte crescimento eco-

nômico e populacional. O aumento da oferta 

de emprego levou à criação de comunidades 

urbanas planejadas, a absorver esse cresci-

mento populacional de forma ordenada e 

sustentável. Essa inspiração vem sendo repli-

cada em todo o mundo e a Cidade Cauype, 

junto ao Complexo Industrial e Portuário do 

Pecém,  é um ótimo exemplo no Brasil.

Na década de 1990, o Estado do Ceará iden-

tificou que as limitações do Porto de Fortale-

za levariam a dificuldades logísticas, que 

iriam frear o desenvolvimento do estado.

Em 2002, inaugurou-se, então, o Complexo 

Industrial e Portuário do Pecém – CIPP, em 

área litorânea situada a 40 km a oeste de For-

taleza. Este projeto integra um moderno 

porto off-shore destinado a navios de grande 

calado, um Centro industrial e uma Zona de 

Processamento de Exportação, única no 

Brasil.

As Zonas Econômicas Especiais – ZEE, repre-

sentam um marco em escala de investimen-

tos, tornaram-se importantes forças motrizes 

do desenvolvimento mundial, nas últimas três 

décadas. Essas zonas industriais integradas a 

portos e voltadas para exportação surgiram 

na América Central e nos tigres Asiáticos.
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Além de ter uma ótima posi-

ção com relação ao novo 

Canal do Panamá, o que o 

torna hub logístico relevante 

do País. Seu centro industrial 

congrega importantes empre-

sas, dentre as quais se desta-

cam a Companhia Siderúrgica 

do Pecém, Eternit, Cimento 

Apodi e Aeris. Atualmente, 

são 22 empresas em operação 

e oito em implantação.

Por sua localização é o porto de
menor distância entre o Brasil e a Europa
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Com área de 13.337 hectares, o com-

plexo já recebeu investimentos de 28,3 

bilhões de reais só no centro industrial. 

Atualmente gera 61.300 empregos di-

retos e indiretos e sua gestão é feita 

em conjunto com o Porto de Rotter-

dam, sócio do projeto. No início de 

suas atividades operou com 300.000 

toneladas anuais de carga e, em 2020, 

cerca 16.000.000 de toneladas. A pro-

jeção para 2030 é atingir 45.000.000 

de toneladas.

Localizado em São Gonçalo do Ama-

rante, o Porto do Pecém, influenciou 

fortemente o crescimento de empre-

gos tanto em São Gonçalo do Amaran-

só no Centro
Industrial

bilhões

te como em Caucaia, o crescimento foi 

de 7,98% ao ano entre 2002 e 2018, 

passando de 12 mil trabalhadores for-

mais para 48 mil em 16 anos. O PIB 

dessas localidades no mesmo período 

apresentou crescimento real de 9,70% 

ao ano, enquanto o Brasil cresceu sua 

produção em 2,08%, ou seja, uma elas-

ticidade de 4,6 vezes o crescimento do 

PIB Nacional.
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Deve-se ressaltar que a área de 

influência socioeconômica do Porto 

do Pecém é  a Região Metropolitana 

de Fortaleza, que conta com uma 

população de 4.179.567 habitantes, 

dos quais 2.711.253 na capital, 

369.447 em Caucaia e 49.397 em 

São Gonçalo do Amarante. Essa po-

pulação cresceu à taxa de 1,10% ao 

ano entre 2010 e 2020, ou seja, 

cerca de 45.000 habitantes por ano, 

são 1.537.594 domicílios estimados 

em 2021, com crescimento de 3,30% 

ao ano, ou seja, há um incremento 

de 50.740 novos domicílios ao ano. 

O déficit habitacional é de cerca de 

130.000 domicílios. Fortaleza é a 

capital de maior crescimento vege-

tativo do Nordeste, acima de Salva-

dor e Recife. Caucaia apresenta um 

dos maiores crescimento do estado 

do Ceará.

FOR
TALE
ZA

Outro fator a se considerar 

é o turismo, sendo a 

Região Metropolitana de 

Fortaleza importante polo 

turístico do Ceará. En-

quanto a taxa anual de 

crescimento de ocupação 

da rede hoteleira no Ceará 

foi de 4,6% a.a. entre 2006 

e 2016, Fortaleza apresen-

tou taxa de 5,2% a.a. no 

mesmo período.

Em setembro de 2020, o Ceará recebeu o selo 
de segurança global “Safe Travels” do Conselho 
Mundial de Viagens e Turismo (World Travel & 
Turism Council – WTTC), que tem como objeti-
vo garantir a saúde dos viajantes e impulsio-
nar a retomada do turismo no mundo.
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O Construtor
de Cidades

Jaime

Lerner
Luciano Cavalcante compre-
endeu a grandiosidade desta 
oportunidade e contratou o mais 
importante urbanista brasileiro, 
Jaime Lerner para desenvolver a 
Cidade Cauype. um exemplo de 
desenvolvimento urbano susten-
tável, fundamental para os novos 
paradigmas do século XXI.
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Localização
com crescente

valorização

Ao lado do Complexo
Industrial e Portuário

do Pecém
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Localização do
Porto do Pecém em
relação a Fortaleza
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Próximo a um
paraíso turístico

o Cumbuco
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Problema/
Oportunidade
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No capítulo anterior vislumbramos a 

oportunidade para um grande desen-

volvimento urbano dentro do Comple-

xo Industrial e Portuário do Pecém. 

Para isso, era necessária a aquisição 

de uma área de porte que comportas-

se a demanda, tanto habitacional 

como comercial e de logística gerada 

pelo Complexo.

Uma das principais dificuldades para o 

desenvolvimento de uma cidade pla-

nejada é sua aprovação em todas as 

instâncias necessárias. Trata-se de um 

esforço de grande vulto que consumiu 

20 (vinte) anos entre a aquisição do 

terreno, concepção do projeto, plane-

jamento e licenciamento. 
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A questão do licenciamento 

ambiental foi a mais delica-

da, pois há a necessidade de 

proteger a APA do lagamar 

de Cauype e criar uma re-

serva ambiental para prote-

ção de importante remanes-

cente da Mata Atlântica. 

Também foi complexa a via-

bilização de uma oferta ade-

quada de água e de solução 

para tratamento de esgoto.

Estação de Tratamento de
Água e Esgoto, para atender a
demanda da Cidade Cauype,
investimento com recursos próprios. 
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O desenvolvedor precisa 
arcar com seu capital pró-
prio pela responsabilidade 
de implantação com datas 
certas definidas na aprova-
ção e nos licenciamentos e 
procurar mitigar o risco 
desta exposição através de 
vendas de lotes na planta.

O outro desafio é a falta
de financiamento para
infraestrutura urbana
no Brasil.
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O desenvolvimento de
uma comunidade urbana
planejada em uma região
nova é muito desafiador. 

É necessário vencer o círculo vicio-
so entre a falta de demanda e a falta 
de oferta de equipamentos urba-
nos. Ninguém começa a construir 
para moradia porque não há escolas 
ou comércios. Ninguém coloca es-
colas ou comércio porque ainda 
não há demanda de moradores.
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Há, portanto, ampla
oportunidade de mercado.

Estamos enfrentando, agora, a pande-
mia gerada pelo coronavirus, que traz, 

ao mesmo tempo, um risco e uma 

oportunidade.

Se o mercado foi impactado pela inse-
gurança e pelo desemprego, por outro 
lado muitas famílias viram que é possí-
vel através do teletrabalho, total ou par-
cial, viver com mais conforto e qualida-
de em comunidades urbanas planeja-
das, fora dos centros congestionados.
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Diagnóstico
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Uma cidade planejada para atender as demandas habitacio-

nais em várias tipologias, além daquelas comerciais e de logís-

tica cabe na região, visto que ela pode absorver não só a de-

manda do Porto, mas, também, parte do crescimento vegetati-

vo da Região Metropolitana de Fortaleza, que parte de um dé-

ficit inicial de 130.000 moradias, segundo o IBGE. 
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O crescimento residencial da Região Metropolitana de Fortaleza é de 

50.740 domicílios anuais. Cidade Cauype, com previsão total para 9.855 

unidades habitacionais, tem sua venda projetada  para mais 20 anos em 

5 etapas de 4 anos e deverá estar totalmente ocupada em 25 anos.
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A estrutura viária de acesso à área conta com 
rede de rodovias federais e estaduais, a ferro-
via transnordestina, que já liga São Luís, Tere-
sina, Pecém e o porto de Fortaleza.

Pela sua expansão, interligará os portos do 
Pecém e Suape(PE) e a ferrovia Norte-Sul.

Estudo de viabilidade sobre a instalação de 

um aeroporto de cargas e passageiros próxi-
mo ao complexo está em elaboração e au-
mentará a intermodalidade do local e seu po-
tencial de desenvolvimento.

Além do enorme movimento de ônibus freta-
dos diariamente para o transporte dos funcio-
nários do complexo entre Fortaleza, Caucaia e 
São Gonçalo do Amarante.
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Solução
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Vizinha
à ZPE 

Zona de
Processamento
de Exportação

A Cidade Cauype receberá mais de 32.000 

pessoas que, por causa da variedade de 

faixas de renda e idades, demandarão dife-

rentes tipologias habitacionais. Ela contem-

plará, também, áreas para instalações comer-

ciais e de serviços. Situa-se no município de 

Caucaia, na Região Metropolitana de Fortale-

za, a 40 km do centro da Capital e dentro da 

área de expansão Urbana, é vizinha à ZPE 

(Zona de Processamento de Exportação) do 

Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

A gleba de 436 hectares contempla topografias dis-

cretamente distintas. Suas porções mais elevadas, à 

norte e à oeste, descortinam uma vista mais ampla 

dos arredores. Seus flancos mais baixos e próximos 

ao lagamar do Cauype, à leste, propiciam um am-

biente de beleza cênica e paisagística. Ela vai da 

rodovia estadual CE-421 até o Lagamar do Cauípe, 

sendo cruzado pela Estrada do Cauípe. A porção 

oeste, mais próxima à CE-421, foi destinada à pri-

meira fase do projeto denominada Gleba A, que já 

está implantada com toda a infraestrutura.
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Cidade Cauype aproximará a mo-

radia ao emprego, ao comércio, 

aos serviços, turismo e lazer numa 

ocupação compacta e diversa, 

com um mix de atividades e usos 

urbanos que diminui a necessidade 

de deslocamento dos moradores, 

concebida a partir da base am-

biental e dos elementos de identi-

dade ali presentes.

O Lagamar do Cauype é o des-

taque da paisagem. Ele se origi-

na no barramento do Rio 

Cauípe, que corre pelo campo 

de dunas móveis. A planície flu-

violacustre tem largura variável, 

delineada pelas oscilações do 

volume das águas, oriundas do 

rio e do lençol freático.

A identidade do projeto é forta-

lecida pela preservação de seus 

visuais e o aproveitamento da 

sua orla para atividades públi-

cas. Enquanto a mata nativa, um 

importante remanescente de 

mata atlântica preservada, está 

protegida pela área de proteção 

ambiental com 42 hectares. 

MASTERPLAN

26



A integração com o entorno, a valorização dos modos leves 

de deslocamento, a interligação com rede de transporte pú-

blico (existente e futura) e a reserva de áreas para implanta-

ção de uma rede de equipamentos institucionais darão su-

porte à ocupação. A qualidade no desenho urbano dos espa-

ços públicos como as vias com passeios generosos, a arbori-

zação e o paisagismo, ciclovias, fachadas ativas, espaços de 

encontro e lazer também estimularão a fruição da cidade 

pelos moradores, usuários e visitantes.

Acupunturas urbanas ocupadas de forma sustentável, criarão 

uma referência positiva para o empreendimento e seu entor-

no. Elas têm por função, além da preservação de elementos 

históricos e naturais da área atuar como atração: A Aldeia, a 

Casa Grande Cultural, o Mercado Cauype, a Renda d’Água, a 

Pontas dos Ventos e a Casa da Natureza.
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A definição do potencial construtivo 

por uso, permitiu a estimativa de ocu-

pação populacional e a tipologia das 

unidades habitacionais, comerciais e 

de serviços para a Cidade Cauype. 

As áreas médias das unidades habita-

cionais variam conforme o uso/setor: 

Unidades Habitacionais,
de comércio, serviços
e população projetada
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A setorização proposta para a Cidade Cauype compreende diferentes 

usos e parâmetros de ocupação, de acordo com as densidades e paisa-

gens desejadas. O parcelamento proposto prevê que, do total da gleba.

Setorização, Quadro de Áreas e Parâmetros:

21% são área do espelho d’água do Lagamar

31% área de lotes privados

48% serão áreas públicas

33



Premissas
do Projeto

Integração e
Inserção Urbana

Sustentabilidade
e Densidade

Diversidade

Identidade e
Ancoragem

Marcos Urbanísticos
e Acupunturas Urbanas

A partir dessas determinações, che-

gou-se ao total de 9.479 unidades ha-

bitacionais, sendo 1.584 unidades na 

Gleba A e 7.895 na Gleba B. A popula-

ção prevista é de  33.568 moradores. 

34



Integração e
Inserção Urbana
• Conectividade, acesso e mobilidade;
• Prioridade ao transporte coletivo e integrado;
• Transportes alternativos.

Sustentabilidade e Densidade
• Estrutura urbana e redes urbanas;
• Vida, trabalho, lazer, educação, compras;
• Meio ambiente como base de referência.

Diversidade
• Mistura de usos e atividades;
• Mistura de rendas;
• Mistura de tipologias.
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Identidade e Ancoragem
• Ancoragem na memória,
   na geografia, na cultura local;
• Cenários e pontos referenciais;
• Novas identidades.

Marcos Urbanísticos e
Acupunturas Urbanas
• Primazia do espaço público;
• Primazia do pedestre;
• Cenários do encontro;
• Marcos culturais,
  comerciais e ambientais;
• Fazer das ‘feridas’
   um atrativo urbano.
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A área foi objeto de estudo para implantação 
do “Empreendimento Turístico Cauype”, que 
obteve licença ambiental prévia em 2011, 
após elaboração do Estudo de Impacto Am-
biental. A proposta previa usos habitacionais, 
turísticos, comerciais e de equipamentos dis-
tribuídos nos 436 hectares de terreno.

PROJETO APROVADO
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Depois da elaboração do projeto, os empreende-

dores optaram por rever a estratégia de ocupa-

ção da área, mantendo o projeto anterior apenas 

na primeira fase, localizada na Gleba A, com 

frente para a rodovia CE-421. Dessa forma, a área 

estudada para a implantação da Cidade Cauype 

integrou essa porção do projeto, mantendo as co-

nexões viárias e de áreas verdes. Também foram 

realizadas adequações na ocupação da primeira 

fase do projeto, alinhando os conceitos definidos 

no estudo para a melhor ocupação da área.

A finalização do Masterplan permitiu ao empre-

endedor desenvolver os estudos e consultas ne-

cessários para a revalidação da licença ambiental, 

tendo em vista os novos conceitos de uso e ocu-

pação adotados e a revisão na estimativa popula-

cional para o empreendimento.
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Legislação Vigente

Plano Diretor
O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Caucaia,
aprovado em 2001, definiu as diretrizes de desenvolvimento para 
o município e dividiu o território urbano em unidades de planeja-
mento. A gleba está localizada na Unidade Territorial de Planeja-
mento 6 - Cauípe. O Plano diretor foi complementado por diversas 
leis.

Lei de Parcelamento,
Uso e Ocupação do Solo
A Lei 1369/2001 define as regras para o uso e o
parcelamento do solo urbano em Caucaia. Suas principais condi-
cionantes foram consideradas no Masterplan da Cidade Cauype.

Lei Complementar
29/2015 - A Lei Complementar 29 de 26 de agosto de 2015,
alterou os parâmetros de lote mínimo e gabarito na UTP 6 - 
Cauype.
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O mosaico de áreas de preservação am-

biental do Pecém engloba várias unidades 

de conservação, entre elas a Área de Prote-

ção Ambiental- APA do Lagamar do 

Cauípe, criada pelo Decreto Estadual nº 

24.957/98. O objetivo dessa Unidade de 

Conservação é possibilitar a convivência 

harmônica do homem com a Natureza, atra-

vés da proteção dos recursos naturais e do 

desenvolvimento sustentável.

APA do
Lagamar
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Sistema Viário
A Estrada do Cauípe corta o terreno na direção 
norte – sul, e é a via que limita a APA do Laga-
mar do Cauípe.  Com a ocupação da área, essa 
via permitirá uma conexão mais “urbana” com 
os terrenos do entorno, enquanto a CE-421 re-
ceberá um fluxo mais intenso de carga e veícu-
los pesados, devido ao acesso direto ao porto.

A via projetada no sentido Leste-Oeste, que 
conecta essas duas vias, irá estruturar a ocu-
pação dentro da gleba. Destaca-se, ainda, a 
antiga estrada com calçamento de pedra, que 
liga a Vila Coqueiro à antiga sede da Fazenda 
e que deverá ser mantida com suas caracterís-
ticas originais no novo bairro.
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O meio ambiente foi fundamental para o 
traçado da Cidade Cauype: um desenho 
que toma como referência primeira a base 
ambiental e tece a natureza transforman-
do-a em lugar para o  homem. O Lagamar, 
os rios e seus fundos de vale, a vegetação 
nativa e a Carnaúba, árvore símbolo do 
Ceará, estão ali presentes e ajudarão a 
compor o novo desenho do lugar.

A renda de bilro, tradicional artesanato ce-
arense, é uma metáfora do planejamento 
inicial do projeto com sua rede de vias de 
diversas larguras, quadras de diferentes 
tamanhos e nós de integração entre a re-
serva florestal, os parques lineares, as 
praças e equipamentos Urbanos.

Patrimônio Ambiental
e Esboço do Projeto
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As referências encontradas em di-

versas cidades históricas brasilei-

ras e em projetos desenvolvidos 

pelo escritório Jaime Lerner AA, 

com exemplos de paisagens urba-

nas (parques, frentes d’água, 

áreas de pedestres e boulevares), 

fundamentaram os conceitos apli-

cados no Masterplan Cidade 

Cauype.

Referências
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O Masterplan da Cidade Cauype partiu das premissas, 

cenários e referências apresentados para construir 

um desenho estruturado na base ambiental do terre-

no, que tem como elementos-força:

O Boulevard, que liga a CE-421, a Estrada do Cauype 

e o Lagamar, criando uma grande via urbana de uso 

misto e animação; 

A Orla do Lagamar, generoso espaço natural e públi-

co de lazer encontro que se abre para a água e 

A Aldeia, espaço de ligação e transição entre os dois 

primeiros, e que remete aos traçados tradicionais das 

cidades coloniais brasileiras, com ruas estreitas, jane-

las próximas ao movimento dos pedestres e diversi-

dade de usos e atividades.

Proposta de Ocupação
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Setorização
O Masterplan foi dividido em 

cinco setores de ocupação, 

com características distintas: 

O setor Oeste junto à rodovia 

CE-421, principal acesso da co-

munidade e primeira fase do 

empreendimento.

Gleba A
Composta por

45



O setor de ocupação junto ao Boulevard, 

entre a etapa inicial e a Estrada do Cauípe; 

A porção mais próxima ao lagamar, na conti-

nuidade do traçado do Boulevard, que se 

situa dentro da APA do Lagamar do Cauípe; 

A porção ao norte desse setor, que se apro-

xima da reserva ambiental que preserva a 

mata nativa existente no terreno; 

Por fim, o setor mais ao norte do terreno, 

também próximo ao Lagamar e dentro do 

limite da APA.

Gleba B
Composta por

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Fase 4
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Densidades e
características
da ocupação
A porção da fase 1, junto ao Boulevard, fora da APA é 

a principal centralidade do projeto, com maior densi-

dade de ocupação e variedade de usos. Ao se aproxi-

mar das bordas, a densidade diminui e a ocupação 

mescla usos multi e unifamiliares. O cruzamento do 

Boulevard com a Alameda Ambiental é uma referência 

da ocupação, com seu conjunto de quatro praças e o 

desenho diferente da via, priorizando o pedestre e va-

lorizando as frentes comerciais.
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A ocupação do Boulevard prevê edifícios à cerca 

do passeio. Suas janelas, como “olhos da rua”, au-

mentam a sensação de segurança para os pedes-

tres e estimulam o caminhar e o comércio.

As fachadas contínuas, do tipo “manzana cerra-

da”, permitem as construções se aproximarem da 

rua: o miolo da quadra serve como pátio para 

áreas de lazer e como estacionamento, o que ga-

rante a permeabilidade do terreno.

O norte do Boulevard, conectado pela Alameda 

Ambiental, possui um ponto focal de maior densi-

dade e usos mistos junto à sua praça central. No 

restante da área, usos institucionais e unifamilia-

res, em lotes de 200 m², em média. 
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Na continuidade do Boulevard manteve-se o uso 

misto próximo à Estrada do Cauípe, porém com altura 

menor.

O seu traçado até a Orla prevê usos multifamiliares, de 

modo a concentrar na Aldeia os usos mistos e comer-

ciais.

A área junto à Estrada do Cauípe foi destinada aos 

usos de comércio e serviços de maior porte. Essa 

porção do terreno está separada da área mais central 

pelo parque linear junto ao fundo de vale.

A Aldeia prevê uma ocupação mais miúda, com pas-

sagens para pedestres, quadras menores e pátios 

internos de uso público ou privado, desenho que 

remete ao traçado das cidades históricas. Podem ser 

previstos edifícios-garagem ou áreas de estaciona-

mento em alguns dos miolos de quadra, para facilitar 

o acesso aos equipamentos projetados para a área.

No trecho dentro da APA, o desenho do Boulevard 

prioriza o lazer dos moradores e as áreas de sombra, 

com perfil viário formando uma rambla, a se abrir 

para a praça do Mercado e a Sede da Fazenda, 

junto à orla do Lagamar.

Por estar mais afastado e dentro da APA, o setor ao 

norte possui usos mais uniformes e menos densos, 

com áreas unifamiliares (lotes de 300 m²), áreas 

multifamiliares com 2 pavimentos de altura e pátios 

centrais.

Os usos institucionais foram distribuídos pelo ter-

reno conforme a densidade da ocupação proposta 

em cada setor.

As áreas verdes também estão presentes em todo 

o projeto, através de praças, parques de fundos de 

vale, mirantes e áreas de esportes e lazer que tem 

abrangência variável: local, no caso das pequenas 

praças, até regional, no caso da Orla e de Equipa-

mentos Especiais.
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Predominantemente Residenciais:

Misto Com 4 e 8
pavimentos 

Multifamiliar Com 4 e 2
pavimentos 

Térreo com
2 pavimentos

Unifamiliar

Produtos imobiliários
planejados na comunidade
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Composto por usos residenciais multifamilia-

res verticais, com previsão de atividades de 

comércio e serviços no térreo e, eventual-

mente, englobando edifícios para escritórios 

ou usos corporativos. Abrange os lotes com 

frente para o Boulevard no trecho fora da 

APA, com proposta de coeficiente de apro-

veitamento 1,5 e altura de 8 pavimentos;

Usos similares aos previstos no uso misto 

com 8 pavimentos. O que o difere são os pa-

râmetros de ocupação. Está localizado em 

porções menos densas do projeto, onde se 

propõe coeficiente de aproveitamento de 

0,8 e altura de 4 pavimentos;

Misto
com 4
pavimentos

Misto
com 8
pavimentos
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Uso voltado aos edifícios resi-

denciais multifamiliares, com co-

eficiente de aproveitamento de 

0,8 e altura de 4 pavimentos;

Multifamiliar
com 4
pavimentos

Uso voltado às edificações resi-

denciais multifamiliares, com co-

eficiente de aproveitamento de 

0,6 e altura de 2 pavimentos;

Multifamiliar
com 2
pavimentos

Áreas destinadas à implantação 

de lotes residenciais unifamilia-

res, com áreas médias variando 

entre 150m² e 300m².

Unifamiliar
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Equipamento Especial
Voltado aos usos culturais, turísticos, religio-
sos e comerciais, âncoras do projeto, geridos 
pela iniciativa privada, mas com acesso pú-
blico e projetos específicos, como o Mercado 
Municipal, Casa Grande Cultural (na sede da 
fazenda), Espaço Religioso e Ponta dos 
Ventos. Alguns desses equipamentos estão 
descritos mais detalhadamente a seguir;

Comércio/Serviços
Áreas voltadas exclusivamente às atividades 
de comércio e serviços de apoio à ocupação 
local. Foram previstos coeficiente 0,5 e 
altura de até 2 pavimentos.

Aldeia
Áreas destinadas a usos mistos próximos à 
Orla do Lagamar, com atividades comerciais 
no nível da rua e serviços e moradias nos pa-
vimentos superiores. A ocupação será em 
edificações de menor porte, com ruas e lotes 
estreitos e pátios internos. As quadras mais 
afastadas poderão abrigar lotes e edifícios 
maiores. O coeficiente de aproveitamento 
adotado é de 0,6, com altura variando entre 
1 e 2 pavimentos;

Comercial grande porte
Composto por usos de comércio de maior 
porte, que demandam facilidade de acesso e 
áreas de carga/descarga e estacionamentos. 
Estão localizados junto à Estrada do Cauípe, 
com coeficiente de aproveitamento de 0,4.

Predominantemente
Comerciais e Institucionais
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Hierarquia Viária
A hierarquia viária cria uma rede de circulação lógica e fluida, 

super dimensiona a caixa das vias, mantém uma escala compa-

tível com a ocupação proposta e cria espaços agradáveis para 

a circulação e estar dos pedestres e ciclistas.

A classificação prevê vias arteriais, coletoras, locais, internas e 

de pedestres, com atributos diferentes e desenhos particulares 

. Os perfis viários foram definidos com base nas dimensões mí-

nimas previstas na legislação municipal. A conexão com o siste-

ma viário existente no entorno, trouxe permeabilidade ao proje-

to e garantiu a integração com as comunidades vizinhas.
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Mobilidade
A rede de mobilidade da Cidade Cauype foca especial-

mente nos meios de transporte públicos e coletivos para 

os deslocamentos mais longos, externos ao projeto, e 

nos modos leves – a pé, de bicicleta – para os desloca-

mentos cotidianos internos à área do projeto.

A proposta para mobilidade interna na Cidade Cauype 

calcula a implantação de infraestrutura adequada para 

circulação de pedestres e bicicletas – passeios genero-

sos, fachadas ativas, áreas sombreadas, além de ciclovias 

segregadas nas vias com fluxo mais intenso (arteriais e 

coletoras) – que visam estimular a adoção desses modais 

de transporte. O Masterplan prevê duas áreas para futura 

implantação de terminais/estações de transporte. 
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A Cidade Cauype foi pensada 

para se assentar harmonicamente 

no território, com respeito à base 

ambiental em que está inserida e 

a aproveitar o potencial cênico, 

especialmente do Lagamar. 

Assim, as frentes públicas de lazer 

e contemplação, as áreas protegi-

das pela legislação ambiental, 

bem como áreas contíguas para 

implantação de parques e miran-

tes, além de inúmeras pequenas 

praças de bairro para uso cotidia-

no da população foram valoriza-

das.

Áreas Verdes, Paisagismo e Sustentabilidade

O paisagismo, e então, busca 

manter nas áreas preservadas a ve-

getação existente, com o mínimo 

de interferência. Para a arborização 

dos parques, praças e sistema 

viário as espécies nativas serão 

priorizadas e, no caso das vias, o 

porte da vegetação deve ser com-

patível com a hierarquia viária pro-

posta, marcando a diferenciação 

entre elas.

Parte do projeto está inserido na 

APA do Lagamar do Cauípe, o que 

reforça o cuidado na sua inserção 
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Áreas Verdes, Paisagismo e Sustentabilidade

no terreno e o respeito pelas caracte-

rísticas do local. Além da preserva-

ção das áreas mais frágeis e proposi-

ção de áreas verdes públicas no pro-

jeto, de forma conectada buscando 

criar corredores de biodiversidade.

Para o piso e mobiliário das calçadas 

e espaços públicos, a recomendação 

é a opção por materiais locais, que 

“dialogam” com a paisagem e a cul-

tura da região. A adoção de pisos 

drenantes para as calçadas e áreas 

de estacionamento, minimizará o im-

pacto da impermeabilização do solo.

A adoção medidas que completam a 

sustentabilidade do projeto, como 

telhados verdes nas construções, 

iluminação com lâmpadas LED nas 

vias e espaços públicos, implanta-

ção de painéis fotovoltaicos para 

gerar energia, tecnologias para 

aproveitamento de água da chuva, 

etc. podem criar marcos referenciais 

para a ocupação e serem expandi-

das para outros edifícios, dentro da 

viabilidade do projeto.
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As áreas institucionais da 

Cidade Cauype obedecem a 

legislação local, com a reserva 

de 5% da área parcelada para 

implantação de equipamentos 

públicos e comunitários. A 

distribuição dessas áreas está 

em todas as porções do proje-

to, com maior concentração 

de equipamentos junto à ocu-

pação mais densa.

A intenção é que a Cidade 

Cauype possa atender a 

grande parte das necessida-

Equipamentos Institucionais

des da população. Apesar da 

definição de ocupação das 

áreas institucionais ser atribui-

ção do poder público munici-

pal, foi apresentada uma su-

gestão de ocupação dessas 

áreas por equipamentos de 

educação, saúde, segurança, 

transporte e cultura.

A estimativa de distribuição 

etária da população levou-se a 

considerar os raios de abran-

gência confortáveis para deslo-

camentos a pé ou de bicicleta, 

62



Equipamentos Institucionais

especialmente no caso do 

ensino infantil e fundamental. 

Também foram reservadas 

áreas para ensino médio, 

ensino técnico-profissionali-

zante e ensino superior, que a 

serem implantadas em parceria 

com instituições estaduais, fe-

derais ou privadas.

Uma área institucional foi sepa-

rada para a implantação da Es-

tação de Tratamento de Esgoto 

– ETE. Ela está localizada em 

uma porção mais baixa do ter-

reno, na fase inicial de implan-

tação do Masterplan. Outras 

áreas necessárias ao sistema de 

adução e distribuição de água 

também foram reservadas. 

Alguns equipamentos especiais 

propostos, apesar de não esta-

rem em áreas institucionais, 

serão de acesso público e terão 

um papel importante na criação 

da identidade do local, como o 

Mercado Cauype, a Casa 

Grande Cultural, a Casa da Na-

tureza e a Ponta dos Ventos.
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Acupunturas urbanas são intervenções pontuais 
em áreas específicas que visam gerar influência 
positiva, transformando o espaço urbano. Rápi-
das e imediatas, localizadas em pontos focais 
são o 'efeito demonstração' do que se pretende 
para o lugar, uma vez que o planejamento 
urbano leva tempo para se consolidar.

Acupunturas
Urbanas e
Equipamentos
Estratégicos
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Aldeia
Na porção mais próxima ao Lagamar, estruturada 

pela estrada existente com calçamento de pedra que 

conecta a Vila Coqueiro, sugeriu-se a ocupação de 

uso misto cujo, traçado remete à ocupação tradicio-

nal das cidades históricas – quadras menores, cons-

truções junto ao alinhamento predial, pequenas 

praças e pátios nos miolos de quadra – que criam um 

cenário único na região.

A ideia é formar um polo de atração, com atividades 

de comércio, lazer, gastronomia e turismo para aten-

der os futuros moradores da Cidade Cauype, os ha-

bitantes e trabalhadores do entorno e também o tu-

rismo e lazer da Região Metropolitana de Fortaleza.
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Orla do Lagamar e
Renda d’Água
O cenário natural marcante da região será valorizado e utilizado 

como espaço público de lazer, esportes e contemplação, ajudando 

a compor a mescla de atividades que trará qualidade de vida à 

Cidade Cauype. Mantendo as tradições existentes – como o campo 

de futebol do Beira Rio Futebol Clube – e agregando novas ativida-

des, como o kitesurf, o Lagamar será protagonista e cenário da 

ocupação junto à orla valorizada por passeios generosos, áreas de 

estar e ciclovias.

A renda d’água desenha uma cobertura leve e contínua sobre um 

trecho da orla, criando áreas de sombra para a realização de ativi-

dades, leitura, descanso e para as arquibancadas propostas na 

área esportiva. Um píer dará acesso a pequenas embarcações não 

motorizadas e facilitará a prática de esportes náuticos.
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Casa Histórica da Fazenda,
Mercado Cauype e Praça
das Carnaúbas

Junto a ela, abrindo uma espla-

nada para a Orla do Lagamar, 

está a Praça das Carnaúbas, 

espaço público com paisagis-

mo marcante como a árvore 

símbolo do Ceará. Ali estará o 

Mercado Cauype, equipamento 

de divulgação e comercializa-

ção de produtos regionais, 

aliado a um espaço gastronô-

mico e à realização de feiras de 

produtos artesanais.

No ponto mais simbólico do 

terreno, a sede da fazenda, a 

Casa Histórica da Fazenda 

será um espaço que receberá 

exposições e eventos, além de 

abrir sua capela ao público 

para missas dominicais e visi-

tas guiadas. Cômodos da casa 

serão convertidos em espaços 

para música, atelier e auditó-

rio, bem como áreas de admi-

nistração e apoio. 
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Casa
Histórica
da Fazenda
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Praça
das
Carnaúbas
Perspectiva
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Casa da Natureza
Na porção noroeste do terreno, junto a um 
remanescente florestal significativo, será 
feita a implantação de um centro de edu-
cação, pesquisa e documentação sobre es-
pécies nativas – a Casa da Natureza – cuja 
estrutura funcionará também como miran-
te para observação da flora e fauna locais. 
Em parceria com o Jardim Botânico de 
Caucaia, a Casa da Natureza deverá ajudar 
na recuperação da cobertura vegetal da 
região e na seleção e produção de mudas 
para o paisagismo da Cidade Cauype. 
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Casa
da
Natureza
Perspectiva
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Ponta dos Ventos
Junto ao Lagamar, uma pequena península 
com cota mais elevada evidencia os ventos 
fortes característicos do local e descortina 
a paisagem do entorno. Propõe-se a cons-
trução de um espaço cuja cobertura 
remete à rosa dos ventos da região, onde 
acontecerão apresentações e exposições. 
Está previsto um pequeno núcleo de apoio 
com café e sanitários.
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Equipamento
Educacional/ Hotelaria

Foram reservadas mais duas áreas para 
equipamentos estratégicos:

A implantação de um equipamento educa-
cional privado – ensino infantil, fundamen-
tal e médio – próximo à Aldeia; 

A viabilização de um equipamento de ho-
telaria – hotel boutique – ao lado da  Reser-
va do Lagamar. 
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Manual de Desenvolvimento Urbano
Para a obtenção da paisagem urbana es-

perada para o empreendimento, prepa-

rou-se, juntamente com o Masterplan, o 

Manual de Desenvolvimento Urbano, com 

diretrizes de ocupação e construção na 

Cidade Cauype. Em razão da legislação 

urbana de Caucaia, fez-se propostas espe-

cíficas para a ocupação dos lotes ao longo 

do Boulevard, da Via Lagamar e na Aldeia.

As vias Boulevard e Lagamar foram proje-

tadas para aproximar os edifícios da rua, 

ou seja, num cenário ideal, dispensar o 

recuo frontal, A proposta então, é que 

esse recuo frontal obrigatório de 5 ou 7 

metros seja incorporado ao passeio públi-

co da via, aumentando a área para circu-

lação e estar dos pedestres e criando um 

desenho urbano mais atraente.

No caso da Aldeia, o que se viabiliza atra-

vés do Código Urbano do Empreendimen-

to são as vias de pedestre que atra-

vessam as quadras, com 6m de largu-

ra. Se essas vias fossem parceladas 

como públicas, seria exigido o recuo 

frontal em todos os lotes, o que difi-

cultaria a obtenção da paisagem de-

sejada, de ruas estreitas e sombrea-

das. Também está detalhado o con-

ceito das fachadas ativas – Frentes de 

lote com uso comerciais e de servi-

ços, como restaurantes, lojas, cafés, 

pousadas, entre outros – que propi-

ciam movimento e animação nas ruas, 

em diferentes horários ao longo do 

dia. As fachadas ativas são imprescin-

díveis ao longo do Boulevard, na 

porção de uso mais intenso da Aldeia, 

entre a Via Lagamar e a Rua de Pedra 

e ao redor da praça do centro do 

bairro.
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Implementação/
Execução
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Implementação/
Execução
A primeira etapa da comunidade 
constituída pela Gleba A, equivale 
a 20% do desenvolvimento total 
da Cidade Cauype e já está com 
toda a infraestrutura implantada. 
Ela foi realizada entre 2017 e 
2019. O Início da comercialização 
foi em no começo do ano de 2016. 
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Infraestrutura
A terraplanagem foi minimizada man-

tendo os lotes com seu revestimento 

vegetal natural. A implantação das 

vias se deu sobre o terreno natural na 

maior parte do sistema viário, o que 

reduz ao mínimo os impactos ao meio 

ambiente. O sistema de drenagem de-

senvolvido é minimamente invasivo, 

evitando erosões e interferências na 

paisagem.

As guias e sarjetas foram moldadas in 

loco através de extrusora. O pavimen-

to das ruas é asfáltico, mas em deter-

minados trechos é complementado 

por piso intertravado em bloquetes 

coloridos de forma a separar o trânsi-

to de pedestres, as ciclofaixas, as 

faixas de transporte coletivo e outros 

elementos urbanos. As calçadas têm 

dois metros de largura. 
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Rede elétrica
A rede de distribuição de ener-

gia elétrica é aérea. Ela já está 

implantada, assim como a rede 

de iluminação pública com 

lâmpadas de led.

A rede de distribuição de água,
já está pronta com um ponto
de água em cada lote.

Rede hidráulica

• Bateria de poços profundos,

• Estação de Tratamento de Água,

   com tanque de reservação dos Poços, 

• Estação Elevatória de Água Bruta, 

• Câmara de Carga, 

• Filtro Descendente, 

• Reservatório Apoiado, 

• Estação Elevatória de Água Tratada, 

• Reservatório Elevado, 

• Estação Elevatória da Água de Recirculação

• Estação de Tratamento de resíduos gerados. 

O sistema de Tratamento e Distribui-

ção de Água da Gleba A é dimensio-

nado para uma população equivalente 

a 3.700 habitantes. O projeto contém: 
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• Caixa de grade, caixa de areia, calha Parshall; 
• Estação elevatória de esgoto bruto; 
• Reator anaeróbio de fluxo ascendente
  e manta de lodo (UASB);
• Filtro submerso aerado, 
• Decantador Lamelar, 
• Tanque de contato, 
• Tanque adensador de lodo, 
• Filtro prensa e unidades auxiliares, 
• Casa de sopradores, 
• Casa do gerador; 
• Laboratório e Casa de química.

Rede hidráulica

O sistema de captação e tratamento de esgotos por ETE, funda-

mental para a proteção do Lagamar do Cauype, já está construído. 

Esse sistema realiza tratamento anaeróbio, aeróbio e desinfecção 

com grau de tratamento secundário, levando o efluente tratado a 

um córrego. Ele é composto por:
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Rede hidráulica

As eficiências do sistema são:

A concentração obtida no
efluente final atende ao limite máximo
de 1.000 NMP/100 ml estabelecido
pela Organização Mundial de Saúde
para irrigação irrestrita.

DBO
eficiência global
de remoção de
DBO 94,50%

ECF
eficiência de
remoção de
coliformes 99,998 %.
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Segurança
e Comunicação
A implantação do sistema de fibra ótica que 
viabilizará telefonia, TV a cabo e internet de 
alta qualidade para toda a comunidade, que 
impactam também na distribuição e eficiên-
cia dos modernos sistemas de segurança, 
está em fase final de negociação com a con-
cessionária.
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On-line
O esforço de marketing se 

baseou em um modelo 360 

graus. O marketing digital 

deu-se a partir do site cidade-

cauype.com.br com o uso das 

ferramentas orgânicas e patroci-

nadas do Google, nos portais 

verticais especializados em imó-

veis e nas principais redes so-

ciais: o Facebook e o Instagram. 

Marketing

Site
O site Cidade Cauype mostra, na sua abertura, um 

sobrevoo sobre a infraestrutura da Gleba A, já im-

plantada. Apresenta Jaime Lerner e sua obra, com 

os conceitos urbanísticos e de sustentabilidade 

projetados para o empreendimento. Com foco na 

venda dos lotes dessa etapa, ele é interativo, inclu-

sive propiciando a simulação de financiamento, 

entre outras ferramentas.

Redes Sociais
O Instagram apresenta filmes do evento de lança-

mento com todas as suas atividades, fotos dos 

compradores, depoimentos dos corretores, o an-

damento das obras, além de post relacionados 

com atividades esportivas e de lazer.
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Off-line
A mídia convencional também foi 

contemplada, com veiculação na 

Rede Globo, no rádio, no Jornal, 

placas nas estradas e na distribui-

ção de panfletos na região. Um 

folder de alto nível foi criado para 

apresentação da Cidade Cauype 

aos compradores.

Marketing Folder
O folder de lançamento da Cidade Cauype, a Cidade do 

seu futuro, com assinatura de Jaime Lerner, fala sobre as 

novas tendências de cidades planejadas nas zonas espe-

ciais de exportação ao redor do muno e da posição estra-

tégica do Complexo industrial e Portuário do Pecém em 

relação ao Canal do Panamá, a cidade de Nova York nos 

EUA, Roterdã, Seul, Xangai e Tóquio. Ele aborda também 

o desenvolvimento do centro industrial planejado e da 

concentração de riquezas na região.

Apresenta Jaime Lerner e sua obra, comparando desenho 

urbano com a renda de bilro, característica da região. Em 

seguida, apresenta as vantagens de se morar na Cidade 

Cauype. Uma grande reprodução da maquete eletrônica 

da Cidade sobreposta na paisagem, ocupa o centro do 

folder. Perspectivas das diversas áreas comerciais e de 

lazer ilustram o life style. Fotos e maquetes do parque 

ecológico e da Casa Natureza completam a apresentação, 

assim como o mapa de localização com “olhos” que mos-

tram os pontos de atração regional e suas distâncias.
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Encarte
Encartes menores com 

foco em públicos es-

pecíficos cobrem a de-

manda por áreas de lo-

gística, de lazer e turis-

mo, de investimento e 

moradia. Entre eles, 

um folder com textos 

em inglês e coreano 

para atrair investimen-

tos e clientes interna-

cionais.

Marketing Lançamento
O evento de entrega da Primeira Etapa teve duração de seis horas. 

Ao som de música regional, entre as atividades destacam-se a che-

gada do cantor e piloto acrobático Waldonys, em voo de paraglider, 

para seu show de música além de uma missa campal. Durante o voo 

do cantor, as pessoas respondiam no Instagram a pergunta de quem 

estava chegando, numa interação com o dispositivo. Outras ativida-

des abrilhantaram os festejos do dia.

O estande de vendas foi 

construído na entrada do 

empreendimento. Ao seu 

lado, a casa modelo de 

75m2, permitia aos corre-

tores demonstrar a quali-

dade da moradia, o con-

forto e o life style da 

Cidade Cauype. 

Stand de Vendas
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Stand de Vendas
A grande maquete da Cidade Cauype 

introduzia aos visitantes uma visão 

ampla do futuro da cidade em toda a 

sua extensão. Fotos, posters e outras 

imagens completavam a comunica-

ção do conceito desenvolvido por 

Jaime Lerner.

Marketing Comercialização
O crescimento vegetativo da Região Metropolitana 

de Fortaleza gera uma demanda anual de 12 mil ha-

bitações. Com a venda planejada em 5 fases de 5 

anos de duração cada, a Cidade Cauype deverá 

estar totalmente comercializada nos próximos 20 

anos e sua ocupação total está programada para 

ocorrer em até 25 anos.

Lançado em 2016, em um momento fortemente im-

pactado pela recessão que começou em 2015, a in-

fraestrutura da Gleba A foi implantada com capital 

próprio para evitar, assim, as altas taxas de juros 

dos financiamentos que, à época, eram quase ine-

xistentes a custos razoáveis. Então, optou-se, estra-

tegicamente, por vender apenas o volume de lotes 

necessários para lastrear o investimento na infraes-

trutura, o que ocorreu em 2018 e 2019 com a comer-

cialização de 400 lotes, cerca de 50% da Gleba A. 
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Os lotes residenciais a partir de 150m² 

foram comercializados a R$ 400,00 por m², 

com preço médio de R$ 60.000,00. Junto à 

entrada da Cidade Cauype, foi instalada a 

Central de Vendas e uma casa modelo de 

75m². Ela abrigava uma equipe própria de 

vendas. Além disso e da central de vendas 

da Luciano Cavalcante em Fortaleza, outras 

imobiliárias tradicionais de Fortaleza, Cau-

caia e São Gonçalo do Amarante foram cre-

denciadas.

Comercialização Em março de 2020 com a infraestrutura da 

primeira etapa pronta, estava planejado o 

início da comercialização de residências e 

lotes prontos, quando se iniciou a pandemia 

do Covid 19. O empreendedor decidiu esperar 

a passar a crise, que deve ocorrer através da 

vacinação em massa até o final de 2021, antes 

de iniciar a comercialização das residências na 

comunidade. O lançamento dos lotes e das re-

sidências da Gleba A está agendado para 

março de 2022.

Neste período estão sendo desenvolvidos os 

convênios com construtores e empreendedo-

res residenciais e comerciais, bem como as ne-

gociações dos financiamentos necessários 

para os adquirentes finais. Esta primeira etapa 

da comunidade está projetada para aproxima-

damente 1.584 residências, com uma popula-

ção planejada de 5.274 moradores.
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Resultados
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A Cidade Cauype está projetada para uma 

população de 32.000 habitantes, com uma 

reserva de área de 30.228m2, denominada 

banco de terras, que poderá ampliar esse 

número. A população prevista deverá se 

distribuir em aproximadamente 10.500 

moradias, o que equivale a 0,8% da popu-

lação Região Metropolitana de Fortaleza. 

O produto imobiliário total da comunidade 

- VGV - está calculado em três bilhões de 

reais: o terreno representa 20% desse 

total, ou seja, seiscentos milhões de reais. 

Com relação ao lançamento da Gleba A, 

foco desse case, o lucro estimado gira em 

torno de 35%.

Resultados Benefícios
a Comunidade
Já assistimos ao longo de muitos 

anos, em todo o Brasil, importantes 

projetos de desenvolvimento econô-

mico ,de infra e superestrutura 

atraindo mão de obra, fornecedores 

e clientes diretos e indiretos, que 

criam uma demanda habitacional na 

área de influência, frequentemente 

não atendida adequadamente. Isso 

gera, no entorno, processos de ocu-

pação urbana desordenada, faveli-

zação, aumento agressivo de valores 

de aluguéis e de venda de imóveis 

residenciais, piorando os índices de 

déficit habitacional quantitativo e 

qualitativo. 
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Assim, surgem os famigerados bairros e 

cidades-dormitório de baixo IDH, bem 

como desordenado tráfego de carros e 

ônibus para transporte dos trabalhado-

res, muitas vezes com demoradas via-

gens a grandes distâncias. Ainda, têm su-

perestruturas de baixa qualidade, insufi-

cientes ou inexistentes, como serviços de 

educação, saúde, lazer e cultura.

Exemplos não faltam nas zonas indus-

triais e nas periferias de todas as 

grandes cidades brasileiras. Esse poderia 

ter sido o panorama do Complexo Portu-

ário e Industrial do Pecém, um dos mais 

importantes investimentos de infraestru-

tura realizado no estado do Ceará.

A cidade Cauype foi desenvolvida justa-

mente para contrapor-se a essa situação. 

A maior parte de sua oferta residencial é 

destinada ao publico trabalhador com 

renda familiar a partir de 4 salários míni-

mos, na faixa do Programa Casa Brasil, 

sucessor do programa Minha Casa, Minha 

Vida. Ela é uma ocupação diversa, com 

produtos destinados também às classes 

médias e médias altas, sempre dentro 

dos modernos conceitos de desenvolvi-

mento urbano sustentado.

O empreendimento deverá gerar empre-

gos diretos e indiretos durante sua im-

plantação, nos próximos 20 anos, tanto 

da infraestrutura como das construções, 

além daqueles para a manutenção da co-

munidade e serviços às residências, em-

pregos criados nos setores de comércio, 

serviços, institucionais e turismo.

Cidade Cauype é um dos maiores desen-

volvimentos urbanos planejados susten-

táveis do mercado nordestino.
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Vídeo de lançamento
da Cidade Cauype
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https://youtu.be/evEXZRZ1b7s

