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RESUMO 

 

Esta dissertação se propõe a investigar o Mito do Desenvolvimento e sua 

representação na configuração da produção urbana contemporânea, em especial no 

projeto Cidade da Copa, a ser implantado em São Lourenço da Mata, município 

integrante da Região Metropolitana do Recife, em Pernambuco. 

O planejamento dessa Cidade e seu significado no projeto de desenvolvimento do 

Estado é o objeto da presente pesquisa. O recorte territorial é formado pelos 

municípios de São Lourenço da Mata e de Camaragibe, sem deixar de lado suas 

relações com a capital Recife. 

Para formulação das análises apresentadas foram realizadas: pesquisa bibliográfica 

e de campo, com visitas aos municípios para apropriação do tema; entrevistas com 

os agentes institucionais direta e indiretamente relacionados com a concepção da 

Cidade; e consultas à empresa responsável pela idealização do complexo 

urbanístico. As entrevistas e consultas tiveram o propósito de obtenção de dados 

qualitativos para compreensão de como os fenômenos políticos, urbanos, sociais e 

econômicos atuam naqueles municípios. 

Temas como segregação urbana, empresariamento da produção de cidades e 

modelos de parcerias entre empresas e agentes públicos são discutidos. Para a 

pesquisa, foram elaborados questionamentos que abrangem: a Copa do Mundo de 

futebol no Brasil em 2014 e seu rebatimento na construção da Cidade da Copa em 

São Lourenço da Mata; a preparação das gestões municipais e estadual para o 

crescimento urbano fomentado a partir daquele evento; os agentes produtores da 

Cidade e seus papéis no planejamento e execução do empreendimento; os níveis de 

impactos socioeconômicos e urbanos que ela proporciona às populações vizinhas e 

aos municípios como um todo; a natureza urbanística da futura Cidade; e, por fim, 

uma discussão sobre os limites e as possibilidades do empreendimento contribuir 

para o processo de desenvolvimento da porção territorial na qual será implantado.  

 
Palavras-chave: Urbanização de cidades. Cidade da Copa. Mito do Desenvolvimento. 
Grandes Empreendimentos Urbanos. 

 



ABSTRACT 

 

This dissertation aims to investigate the Myth of Development and its role in shaping 

contemporary urban planning, focusing on the ‘Cidade da Copa’ project, to be 

implemented in São Lourenço da Mata, a municipality in the metropolitan region of 

Recife, in the State of Pernambuco, Brazil.  

This paper examines the planning of ‘Cidade da Copa’ and its function in the broader 

project of developing Pernambuco as a whole. The territory covered is formed by the 

cities of São Lourenço da Mata and Camaragibe, but their interactions with the 

capital, Recife, are also observed.  

The methodology adopted in this study has included: bibliographical and field 

researches, with visits to the cities for the accurate understanding of the subject; 

interviews with institutions directly and indirectly related with designing ‘Cidade da 

Copa’; and consultations with the company responsible for planning the urban 

complex. The interviews and consultations aimed to gather qualitative data for a 

better comprehension of the impact of political, urban, social and economic 

phenomena in those cities.  

The topics here discussed include urban segregation, entrepreneurial governance of 

cities and models of partnerships between private and public stakeholders. 

Questions raised and debated in this analysis cover: the 2014 FIFA World Cup in 

Brazil and its influence on the erection of ‘Cidade da Copa’ in São Lourenço da Mata; 

the preparation of municipal and state administrations for the urban growth fostered 

by that event; the role of private businesses responsible for ‘Cidade da Copa’ in the 

planning and execution of the project; the levels of socio-economic and urban impact 

caused by ‘Cidade da Copa’ to the surrounding communities and to the two 

municipalities as a whole; the urban nature of the future ‘Cidade da Copa’; and, 

finally, the limitations of the urban complex and its possibilities in contributing to the 

development of the area where it will be implemented. 

Keywords: Urban planning, cities, Cidade da Copa, Myth of Development, large-scale urban 

projects. 
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INTRODUÇÃO 

 

Um pequeno barco parte do centro antigo do Recife em direção ao interior de 

Pernambuco pelo rio Capibaribe. Nesse início de percurso, a cidade histórica se 

oferece. São casarios coloridos e prédios monumentais, com resquícios do glamour 

de uma antiga cidade. Com 477 anos de fundação, sua história se confunde com a 

do próprio país; a herança cultural é exposta na arquitetura e urbanização, nas 

características físicas das pessoas, nas representações políticas e organizações 

sociais.  

Na passagem pelo centro histórico, vê-se os edifícios centenários com as 

representações de poder, como o Palácio do Governo e a Assembleia Legislativa. 

Há também os teatros e casarios coloniais ainda preservados. (ver Fotografias 1 e 

2). No mesmo panorama, persiste o comércio diversificado, empresas dividem a 

paisagem com ambulantes, muitos ambulantes, e seus modelos informais de 

ocupação.  

 

 

Já é notável na paisagem a quantidade de edifícios altos, retangulares. Muitos estão 

sujos e mal cuidados, e o cenário revela as intervenções ocorridas ao longo dos 

anos na cidade, pois, além da arquitetura colonial, o Recife  teve grandes 

representações de arquitetura proto-racionalista e modernista que se misturam às 

Fotografia 1: Casario 
histórico do Recife.            

Fonte: Governo do Estado   
de Pernambuco. 2013. 

Fotografia 2: Rio Capibaribe 
e casario histórico.         

Fonte: Autora. 2014. 
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demais construções, estas erguidas sem preceitos estilísticos formais, cujos 

desenhos  expressam as vocações e a dinâmica da sociedade.  

Na saída do centro histórico surgem edifícios contemporâneos, exibindo padrões 

pretensiosos, que se apropriam das margens do rio. Mas também há palafitas de 

madeira amontoadas em alguns trechos, que invadem o rio porque não há terra 

disponível para moradia, numa forma de ocupação de solo secular, onde os piores 

terrenos para se habitar são os que restam para construir e as margens do rio ainda 

são locais de todos, ou de ninguém. (ver Fotografias 3 e 4). 

 

 

No desenvolver do passeio são vistos prédios diversos e mais construções com 

valor histórico, algumas de costas para o rio. Sim, de costas. A área, hoje 

considerada nobre, já foi quintal de residências no passado. Casas pobres, mangues 

e mais prédios emolduram a paisagem, passando-se por áreas menos ocupadas 

onde há bolsões verdes, resquícios de mata. 

O passeio revela uma cidade de ricos e de pobres, de edifícios de luxo e de 

conjuntos habitacionais populares, e ainda de muitos “mucambos” 1 espalhados por 

todo lugar: “uma cidade bela, com forte aroma de maré, frutas e urina”. (Curta-

Metragem Recife Frio, 2009). 
                                                   
1 “Mucambo”, segundo Gilberto Freyre, ou “mocambo”, habitação precária, miserável; barraco; 
casebre; tapera, definido no dicionário Aulete. Fonte:http://aulete.uol.com.br/mocambo. Acessado em 
20 de março de 2014. 

Fotografia 3: Palafitas sob 
ponte. Fonte: Autora. 2014. 

Fotografia 4: Edificações 
contemporâneas. Fonte: 

Autora. 2014. 
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O rio Capibaribe, antiga rota de transporte fluvial, já não é mais utilizado para 

navegação, salvo alguns passeios turísticos e um ou outro local onde pequenos 

barcos fazem a travessia de pessoas entre suas margens. Peixe há muito pouco, 

“com gosto de detergente”, segundo o barqueiro Seu Mita, que passou grande parte 

da vida nessas águas. Desde a nascente, há aproximadamente 200 quilômetros da 

capital, o rio recebe efluentes industriais, esgotos domésticos e muito lixo, até 

chegar à capital para ganhar ainda mais esgotos. Um dos símbolos do Recife, o 

Capibaribe se encontra poluído e exala um intenso mau odor em muitos de seus 

trechos.  

Cruzando diversos bairros, continuam a surgir prédios mais novos, nunca vistos na 

área, com desenho mais arrojado e panos enormes de vidro. Que bela vista de 

cidade desenvolvida! Afinal, esses grandes prédios representam um país 

amadurecido tecnologicamente e engajado com as grandes e modernas metrópoles 

do mundo. E, de repente, abaixo das estruturas altas e elegantes, surgem 

novamente palafitas de madeira, num cenário que sugere que algo “deu errado” no 

processo de construção da cidade. (ver Fotografias 5, 6, 7 e 8). 

 

 

Fotografia 5: Palafitas sob 
ponte. Fonte: Jackson 

Veríssimo. 2014. 

Fotografia 6: Edificações 
contemporâneas. Fonte: 

Jackson Veríssimo. 2014. 
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Um equipamento público surge à esquerda de quem sobe o rio, o Parque do Caiara, 

um dos jardins situados às suas margens. No entorno, uma massa verde seria um 

belo cenário, não fosse o excesso de lixo que desencanta a paisagem; um jogo de 

vai e vem, de belo e de feio, de alegre e de triste, ocorre durante todo passeio. (ver 

Fotografia 9). 

 

Não se sabe se ainda é Recife, ou já se chegou aos municípios seguintes, São 

Lourenço da Mata e Camaragibe, nas margens esquerda e direita, respectivamente, 

um olhando para o outro.  

Fotografia 9: Rio 
Capibaribe. Fonte: Jackson 

Veríssimo. 2014. 

Fotografia 7: Edificações 
contemporâneas. Fonte: 

Jackson Veríssimo. 2014. 

Fotografia 8: Edificações 
contemporâneas, passarela e 

palafitas. Fonte: Jackson 
Veríssimo. 2014. 
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Esses municípios são lindeiros ao Recife e integram sua região metropolitana. Estão 

na lista dos 42 municípios banhados pelo rio Capibaribe e, apesar da proximidade 

da capital, ainda guardam características de “cidade de interior”. 

Sim, já se chegou àqueles municípios, e suntuosos novos prédios, ainda mais 

arrojados que os mais ousados vistos a pouco, foram ali erguidos; e eis que 

desponta uma Nova Cidade. Um belo conjunto, com características universais de 

arquitetura, com edifícios que parecem os mais tecnológicos, como os de Amsterdã 

na Holanda, ou mesmo de Dubai nos Emirados Árabes.  

Mas o que essas palafitas estão fazendo aí? Essa não é a Nova Cidade erguida? 

Cadê os parques prometidos às margens do rio? E onde estão as pessoas 

pedalando e se divertindo, representadas nos cartazes e propagandas do 

empreendimento?  

Ah, tudo foi uma miragem. A prometida Cidade Nova ainda não existe; há apenas 

um grande, imponente e moderno estádio de futebol recém-construído do lado 

esquerdo ao curso do passeio, no município de São Lourenço da Mata, isolado, 

esperando a cidade chegar.  

De frente para o estádio, do outro lado do rio, está o município de Camaragibe, com 

suas pequenas casas de gente humilde, com bois e galinhas, e crianças brincando 

em seus quintais. Estas, sim, crianças reais.  

O ano é 2014 e o que existe é um projeto de cidade ao redor de um estádio que foi 

construído para receber alguns jogos da Copa do Mundo de futebol. Chama-se 

Cidade da Copa, projetada nos moldes de uma Smart City, ou “Cidade Inteligente”, e 

pertence a uma gama de projetos do Governo de Pernambuco com a bandeira do 

desenvolvimento, formulados para todo Estado, com detalhe na Região 

Metropolitana do Recife – RMR. 

O planejamento dessa cidade inteligente e seu significado no projeto de 

desenvolvimento do Estado é o objeto da presente pesquisa. Este trabalho procura 

tecer algumas considerações e reflexões acerca do modelo atual de 

desenvolvimento e suas implicações no campo urbano, em especial na ideia de 

criação da Cidade da Copa, num recorte territorial formado pelos municípios de São 
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Lourenço da Mata e Camaragibe, sem deixar de lado suas relações com a capital 

Recife, núcleo da Região Metropolitana. 

Localizada na extremidade oeste da RMR, a Smart City pernambucana, prevista 

para ser concluída até o ano de 2030, é um complexo formado por residências, 

escolas, hipermercados, hotéis, escritórios, parques e arena esportiva, projetado 

para ser construído numa área de 242 hectares à margem do rio Capibaribe. 

O estádio, que tem a designação contemporânea de “arena multiuso“, teve suas 

obras concluídas em 2013, quando recebeu jogos da Copa das Confederações, 

tendo sido utilizado também na Copa do Mundo de 2014. Os demais itens do 

complexo urbanístico ainda não tiveram suas obras iniciadas e, ao redor do moderno 

equipamento, há muita área livre à espera da complementação da “cidade”. 

Essa “nova cidade” faz parte de um dos diversos Polos de Desenvolvimento 

implementados, ou projetados, pelo atual Governo Estadual (2007-2014). Na esteira 

do modelo de desenvolvimento fomentado no Brasil na segunda gestão do governo 

Lula (2007-2010), Pernambuco se destacou por ter sido contemplado com obras de 

grande porte e representativas para a economia da região Nordeste do país, com 

índices de crescimento do PIB estadual entre os maiores do Brasil. 

No mundo atual, o termo desenvolvimento se tornou a matriz de muitas intervenções 

e resposta a muitos problemas. Mas, até que ponto está se construindo, ou mesmo 

se reinventando, um novo mito? Essa será uma das questões analisadas adiante. 

A expressão “Mito do Desenvolvimento” surge no título desta pesquisa como uma 

ideia que justifica e impulsiona diversas ações de modificação de cidades; neste 

estudo, especificamente em dois municípios do Estado de Pernambuco. Discute-se 

aqui algumas implicações do desenvolvimento com bases prevalentemente 

econômicas, tratado como uma espécie de mantra pelas políticas de governo. E, 

ainda, como esse modelo de desenvolvimento pode se transformar em um mito, 

repleto de significações positivas na proclamada busca por melhores condições de 

vida.  

Assim, baseadas no mito do desenvolvimento, construções concretas de relações 

urbanas são estabelecidas, culminando, por exemplo, com a ideia da criação de 

uma cidade (Cidade da Copa) nos moldes mais tecnológicos do planeta, por meio da 



26 
 

qual se define e se desenha onde e como as pessoas vão morar, trabalhar e se 

divertir.  

Bourdieu (1998) discorre sobre o mito como uma ideia que se reafirma e passa a ter 

a força de uma verdade. Em relação ao modelo neoliberal, o autor discute a criação 

dessa ideia como se fosse a única saída para nossa sociedade, como se não 

houvesse alternativa, “como uma verdadeira crença”, pois há um trabalho de 

“doutrinação simbólica” (BOURDIEU,1998, p.49) do qual participam diversos atores 

mundiais. 

Segundo ele, na Inglaterra, nos EUA e na França há estudos sobre como essa visão 

de mundo é produzida, transmitida e reiterada, que demonstram como foi realizado 

um trabalho constante associando jornalistas, intelectuais e homens de negócios 

para impor como óbvia a visão neoliberal de construção da sociedade, 

principalmente econômica, que, segundo o autor, “reveste com racionalizações 

econômicas os pressupostos mais clássicos do pensamento conservador de todos 

os tempos e de todos os países.” (BOURDIEU, 1998, p. 52). Dessa forma, o 

neoliberalismo se apresenta com uma roupagem de que é irrevogável, inevitável, 

formando-se, assim, uma imagem de mito. 

De modo geral, o neoliberalismo faz voltar, sob as aparências de 
uma mensagem muito chique e muito moderna, as ideias mais 
arcaicas do patronato mais arcaico. (BOURDIEU, 1998, p. 49). 

No conjunto de pressupostos que fundamentam esse mito está a aceitação de que o 

crescimento máximo, tendo a produtividade e a competitividade como fins últimos e 

únicos das ações humanas, ou que os aspectos econômicos de uma sociedade 

estão dissociados dos fatores sociais, que são deixados de lado ou considerados 

menos importantes, e os eufemismos, que fazem com que os termos sejam 

renomeados com roupagens diferentes para fenômenos equivalentes, quando se 

troca, por exemplo, o termo “demitir” por “cortar gorduras.” (BOURDIEU, 1998, p. 

44). E ainda quando se aplica o termo “flexibilização”, que, segundo o autor, abre um 

leque de possibilidades para mais horas trabalhadas, mais tensão e a produção de 

inúmeras formas de acordos.  

Esse modelo, inevitavelmente, gera desenhos de cidades que representam suas 

matizes. Na França de Bourdieu, a partir dos anos de 1970, foram construídos 
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inúmeros conjuntos habitacionais para imigrantes e populações com menor poder 

aquisitivo em locais afastados, gerando profundos problemas de segregação social.  

No Brasil, esse modelo foi adotado durante as últimas três décadas do século 

passado e diversos conjuntos habitacionais foram construídos para pessoas de 

menor renda, inclusive com relocações de populações de favelas inteiras que 

existiam em centros urbanos para a periferia das cidades. Essas remoções geraram 

uma gama de problemas sociais, e ainda de mobilidade e de segurança, que se 

reproduzem até os dias atuais nas sociedades em que foram implementadas. 

No contexto do neoliberalismo, emergiu o termo Globalização, um mito forte, um 

discurso poderoso, uma “ideia-força” (BOURDIEU, 1998, p. 48), com amplo apelo 

social. E as ideais de Progresso e Desenvolvimento se encaixam precisamente 

nesse conjunto de acepções e concepções neoliberais. 

Bourdieu (1998) ressalta o conservadorismo das novas revoluções, que têm como 

bandeira o progresso, a razão e a ciência (econômica, no caso), no qual a lei do 

mercado se torna a lei do mais forte e sua lógica se transforma em norma e prática. 

O mercado financeiro assume notabilidade, cuja lei é o lucro máximo, ou seja, uma 

volta a um tipo de capitalismo radical, sem freios e sem disfarce, mas racionalizado, 

levado ao limite da produção econômica, com novas formas de manipulação: 

pesquisa de mercado, marketing, metas, dentre outras. 

O mito do desenvolvimento ganha força quando vem repleto de um apelo social e de 

uma crença baseados principalmente na promessa de emprego e renda, e na 

repetição como um mantra da necessidade do desenvolvimento, no sentido de 

crescimento econômico. 

Um dos grandes problemas apontados por Bourdieu (1998) em todo esse quadro é a 

destruição das conquistas culturais. O reino do “comércio” e do “comercial” se impõe 

cada dia mais à literatura, por exemplo, e os aspectos socioculturais das sociedades 

são tratados como de segunda ordem. 

O autor relata que o neoliberalismo se apoia numa forma de “neodarwinismo social”: 

os mais “brilhantes” e melhores se destacam, vencem. Os mais inteligentes e cultos 

só podem ser inteligentes e cultos se estudarem, o que não é possível a todos, 

fazendo com que a desigualdade de educação se consagre como desigualdade 
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social. Essa ideologia da competência se assemelha às relações entre senhores e 

escravos; de um lado, profissionais bem formados, que podem escolher seus 

empregadores, de outro, uma massa submetida aos empregadores e destinada a 

trabalhos precários, ao subemprego ou ao desemprego. 

Em suma, Bourdieu (1998) afirma que a Globalização não é uma homogeneização 

de oportunidades; ao contrário, é a extensão do domínio de um pequeno número de 

nações dominantes sobre o conjunto de outras nações. O mercado financeiro é 

dominado pelos países ricos, que ditam as regras do jogo, os preços, os juros e as 

formas de negociação. Diz ainda que há custos sociais do modelo, ou seja, a 

produção de sociedades com altos índices de doenças ligadas a estresse, 

desemprego e instabilidade, bem como de delinquência, suicídio, drogas, alcoolismo 

e violências cotidianas em maior ou menor grau. Outra crítica do autor é em relação 

ao enfraquecimento do Estado, que se submete a forças financeiras e empresariais 

em decorrência dos acordos pactuados por meio de investimentos privados.  

Esse cenário neoliberal das grandes potências econômicas, com a globalização e o 

desenvolvimento com pilares econômicos, se repete em países da América Latina. 

O Brasil tem sua política federal neste início de século norteada firmemente em tais 

conceitos, convertendo-se o desenvolvimento em pressuposto básico e primordial da 

agenda política. 

Importa ressaltar que a formação política do Brasil é decorrente da concentração de 

grandes extensões de terra em mãos de algumas famílias, que se tornaram agentes 

políticos e transferiram à governança os modelos utilizados em suas propriedades, 

transformando, muitas vezes, os territórios em enormes arquétipos de propriedade 

privada.  

Atualmente, em governos estaduais e principalmente em municípios pequenos, 

representações políticas são repetidamente mantidas por membros de uma mesma 

família, ou clã, que, na maioria das vezes, são ou foram os maiores proprietários de 

terras e empresas locais.  

No contexto nacional, autores estabelecem um paralelo entre a fundação das 

relações de poder e as da sociedade atual. Chauí (2000) tece uma série de 

argumentos embasados na história econômica, política e cultural para construir o 
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termo “Mito Fundador” em livro lançado durante as comemorações dos 500 anos do 

Brasil, em 2000. Para a autora, o repertório inicial da formação histórica brasileira 

gerou estruturas que nortearam a essência de suas relações sociais em todos os 

tempos, e as representações produzidas pela fundação do país se repetem no 

decorrer dos anos até os dias atuais, com roupagens diferentes, que atualizam para 

readequar-se sempre, mas que fundamentalmente mantém o mito, que se repete 

continuamente. 

Um mito fundador é aquele que não cessa de encontrar novos meios 
para exprimir-se, novas linguagens, novos valores e ideias, de tal 
modo que, quanto mais parece ser outra coisa, tanto mais é 
repetição de si mesmo. (CHAUÍ, 2000, p.9). 

Para Giannetti (2014), o Brasil teve avanços reais nos últimos 20 anos, embora 

continuemos sendo um país de desigualdades muito extremas, um dos mais 

desiguais do mundo, no qual a origem das pessoas, suas condições iniciais de vida, 

resulta em destinos diferentes para indivíduos de camadas sociais distintas. As 

oportunidades são diversas para cada conjunto de pessoas e dificilmente crianças 

que nasceram em áreas mais pobres, com carências de alimentação, infraestrutura 

urbana e educação, irão alcançar os mesmos desempenhos profissionais, quando 

adultos, das crianças nascidas de famílias mais abastadas. 

Nossa péssima distribuição de renda é fruto de uma grave anomalia: 
a brutal disparidade nas condições iniciais de vida e nas 
oportunidades das nossas crianças e jovens de desenvolverem 
adequadamente suas capacidades e talentos, de modo a ampliar o 
seu leque de escolhas possíveis e eleger seus projetos, apostas e 
sonhos de vida. (GIANNETTI, 2014). 

No Nordeste brasileiro, muitas relações entre empregados e patrões revelam uma 

arcaica dinâmica de submissão e aceitação de seus destinos. No Estado de 

Pernambuco, ainda há muitos engenhos de cana-de-açúcar, nos quais são notáveis 

os problemas que resistem ao tempo, como horários de trabalho intensos, descuido 

com equipamentos de segurança, atrasos em pagamentos e relações empregatícias 

de informalidade. Embora as condições gerais de regulamentação do trabalho, os 

esforços para erradicação do trabalho infantil e a fiscalização realizada por órgãos 

oficiais aconteçam, ainda é visível a chocante manutenção de hábitos e costumes 

que desfavorecem a classe trabalhadora, esta sempre dominada. Em Pernambuco, 
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os números apontam para 134.063 crianças e adolescentes em situação de trabalho 

e vulnerabilidade (IBGE, 2010). 

As famílias proprietárias de engenhos possuem também comércio e representação 

política. E as gerações de cidadãos nascidos de funcionários de engenhos e 

comércios continuam comumente trabalhando nos mesmos ofícios dos pais, em 

empregos que necessitam de pouca formação escolar, ou ainda em trabalhos 

informais, reforçando a noção exposta por Gianetti (2014) sobre destino, onde há 

pouquíssima alternância entre as camadas sociais. 

Retomando o “Mito do Desenvolvimento”, é necessário investigar a origem do 

conceito de Progresso que, segundo Dupas (2006), é assim definido como: “em 

termos gerais, progresso supõe que a civilização se mova para uma direção 

entendida como benévola ou que conduza a um maior número de existências 

felizes.” (DUPAS, 2006, p. 30). 

Buarque (1990), em seu A Desordem do Progresso, delineia a forma como o termo 

se consolidou ao longo do tempo. Segundo ao autor, ele já era utilizado na Grécia 

antiga e sobre o qual o filósofo Platão estabelecia um sentido de aperfeiçoamento 

cultural do homem, almejando a ideia de se ir adiante. Com o passar dos séculos, a 

ideia de progresso foi se aliando à necessidade de acumulação de bens e riquezas 
e gradativamente foi assimilando características materiais, afastando-se da ideia do 

aperfeiçoamento cultural e adquirindo um viés sobretudo econômico. 

A partir do momento em que a ideia de progresso permeou toda a 
humanidade e a economia apropriou-se do conceito de modernidade, 
criou-se um fetiche aceito generalizadamente, pelo qual os povos 
passaram a ter um único destino: medido por padrões únicos e 
rígidos, definidos pelo avanço técnico utilizado no seu processo de 
produção. (BUARQUE, 1990, p.63). 

O conceito ganhou força na Europa a partir do Iluminismo. Os séculos das trevas, 

medieval e feudal, são sucedidos pelos tempos das luzes, da razão e da ciência. A 

ideia dominante a partir da metade do século XVIII até o final do século XIX é de 

que, por meio da ação humana, o progresso pode ser alcançado não mais sob a 

exclusiva interferência de Deus, mas com aportes científicos, técnico, artísticos e 

filosóficos.  
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A ideia de progresso nesse sentido, unida às grandes mudanças sociais geradas 

pela industrialização em massa que transformaram as cidades, reforça a crença de 

que a tecnologia iria resolver os principais problemas da humanidade. 

A partir desse enfoque, termos como progresso, evolução, crescimento e 

desenvolvimento assumem significações semelhantes, sempre muito associados a 

conquistas tecnológicas e econômicas.  

No Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001) encontram-se duas definições 

básicas para desenvolvimento, uma ligada à biologia, como crescimento de um 

organismo, e outra como adiantamento ou progresso do comércio. 

Para Porto-Gonçalves, a palavra desenvolvimento vem de des-envolver, ou seja, de 

tirar o envolvimento e a autonomia da sociedade sobre o seu território.  

É subverter o modo como cada povo mantém suas próprias relações 
de homens e mulheres entre si e destes com a natureza; e não só 
separar os homens e mulheres da natureza como também separá-los 
entre si, individualizando-os. (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 81). 

O autor aponta que várias técnicas foram empregadas para promover esse des-

envolvimento da sociedade em suas decisões. Cita as guerras biológicas, com vírus 

lançados em comunidades indígenas, as migrações forçadas a que foram 

submetidos povos africanos para todo o mundo e, nos dias atuais, menciona as 

populações tradicionais que são expulsas de Unidades de Conservação.  

A reflexão de Porto-Gonçalves remete a um descolamento do ser humano, do 

cidadão2, como agente da construção de cidades e de sociedades, onde a 

concepção capitalista retira o poder decisório de cada indivíduo na definição de suas 

próprias escolhas de vida. Com isso, grandes massas são sujeitas a ideias de uma 

minoria capaz de regular e alterar a política e a economia.  

                                                   

2 Embora Porto-Gonçalves não diferencie os termos “cidadão” e “citadino” sabe-se que na Grécia 
antiga “cidadão” significava compartilhar de direitos que outros não poderiam ter, ainda que 
habitassem o mesmo território. Os cidadãos participavam das decisões políticas e dentre eles não 
havia mulheres e escravos, por exemplo. (CZER, Lucia. 2009). Já “citadino” é considerado o morador 
da cidade, independente de ser cidadão ou não. (LIMIRO, Lucia de A. T., 2006).  
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Durante a segunda metade do século XX, teóricos acreditavam e pregavam que o 

desenvolvimento econômico e social era um procedimento natural, que bastaria se 

aplicar as teorias corretas para os países adquirirem riquezas, num processo 

consequente de crescimento. Neste início de século XXI, são observados diversos 

formatos de nações com diferenças colossais e complexas e que a fórmula mágica 

criada a partir de um mito, o do desenvolvimento, não alcançou os êxitos esperados. 

Rivero, em 2002, discute o mito do desenvolvimento criado a partir da ideia de que 

os países menos industrializados se espelham nos Estados-nações industrializados, 

porém as formas de surgimento dos países geram uma enorme diferenciação 

estrutural, e muitos considerados em desenvolvimento nasceram sem uma base 

formada por prosperidade burguesa e progresso científico. 

Na maioria dos Estados industrializados, a identidade nacional 
precedeu à consolidação da autoridade estatal. A nação, refletida 
acima de tudo no surgimento de uma burguesia e de um mercado de 
dimensão nacional, foi a base do Estado moderno. Já na grande 
maioria dos países ditos em desenvolvimento, essa sequência se 
inverteu. A autoridade política, isto é, o Estado, emergiu desde a 
independência e antes que surgisse a nação, ou seja, antes que 
surgisse uma verdadeira burguesia e de uma economia capitalista 
nacional unificadora. (RIVERO, 2002, p.12). 

Assim, o Estado-nação capitalista, democrático e desenvolvido não pode ser 

reproduzido em países mais pobres, com atrasos tecnológicos, governados ainda 

por regimes autoritários ou com democracias frágeis.  

Entretanto, diz Rivero (2002, p. 30), “os gurus da globalização estão convencidos de 

que a prosperidade e o desenvolvimento de todos os países serão alcançados de 

toda maneira”, realimentando, assim, esse mito. 

Ainda embasando os motivos que levaram países da América Latina, por exemplo, a 

adotar modelos de países industrializados, o autor explica que, ao longo do século 

XX, as elites dos países subdesenvolvidos quiseram reproduzir o Estado-nação 

moderno europeu e norte-americano. E as cópias dos modelos neoliberais como 

ocorreram e continuam a ocorrer no Brasil, não alcançaram os êxitos propalados por 

seus gurus, gerando sociedades injustas, agudizando os já altos índices de 

desigualdade social. 
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Celso Furtado escreveu o Mito do Desenvolvimento Econômico em 1974, num 

período marcado por profundas transformações econômicas e sociais, em plena 

ditadura militar brasileira. Época também do chamado “Milagre Econômico 

Brasileiro”, que representou um período de intenso crescimento econômico.  

Furtado inicia o livro traduzindo mito como “um conjunto de hipóteses que não 

podem ser testadas” (FURTADO, 1972, p.15) e cita como o Desenvolvimento 

Econômico tal qual praticado nos países desenvolvidos se transformou em modelos 

para os países classificados na época como do terceiro mundo, com a observação 

de que os padrões de consumo dos países industrializados eram almejados pelos 

países menos industrializados. E que esse mito era um prolongamento do mito do 

progresso, que havia surgido na revolução burguesa do século XVIII. 

Relatou ainda os problemas que o ideal de desenvolvimento enfrentaria, como 

metrópoles poluídas, com altos índices de criminalidade e falta de atenção ao meio 

ambiente físico, que se contrapunham à ideia de crescimento linear, sugerindo ainda 

que se o desenvolvimento econômico idealizado “acontecesse, a pressão sobre os 

recursos renováveis e a poluição do meio ambiente seriam de tal ordem que o 

sistema econômico mundial entraria em colapso.” (FURTADO, 1974, p.19).  

Furtado analisou algumas relações entre países e apontou diferenças nos processos 

de industrialização: enquanto nos países desenvolvidos havia emprego, consumo e 

produção em massa com intervenção do Estado, em países subdesenvolvidos havia 

uma enorme desigualdade social, com consumo de luxo apenas para uma minoria. 

Dizia que a intenção de consumo dos países pobres chegar aos padrões dos países 

ricos era irrealizável e acrescentava que “a ideia de desenvolvimento econômico é 

um simples mito.” (FURTADO, 1974, p. 75). 

Para justificar essas ideias, Furtado apontou que o subdesenvolvimento dos países 

mais pobres tinha sua origem nas condições históricas, num antigo processo interno 

de exploração, assim como numa relação de dependência externa. 

De maneira resumida, o Desenvolvimento Econômico se apresenta, segundo 

Furtado, como um mito porque não pode ser generalizado em todos os países com 

os moldes dos países mais ricos; há obstáculos no que diz respeito ao meio 

ambiente e aos recursos naturais; e não se adéqua à grave desigualdade social 
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brasileira, proveniente de bases estruturais, com predomínio do consumo como 

privilégio de poucos. 

Uma abordagem mais recente sobre o tema está no livro O Mito do Progresso, de 

Gilberto Dupas, lançado em 2006 no Brasil, num contexto histórico de retomada do 

desenvolvimento após o fim da ditadura e do processo de redemocratização do país, 

bem como de afirmação das ideias neoliberais nos anos 1990, com o ressurgimento 

dos movimentos sociais abafados durante o período militar. Em 2006, já havia 

ocorrido a Rio-92, quando o conceito de desenvolvimento sustentável ganhou 

notoriedade, e a Rio+10 em Joanesburgo, com a reafirmação da preocupação 

planetária para com o meio ambiente. 

Num período em que a capacidade de produzir mais e melhor estava diretamente 

ligada ao progresso científico e técnico, Dupas questiona o progresso ou 

desenvolvimento de países ditos desenvolvidos, com economia capitalista e altos 

índices de consumo. Ele indaga: “somos, por conta desse tipo de desenvolvimento, 

mais sensatos e felizes?” (DUPAS, 2006, p.14). 

O autor questiona a quem esse desenvolvimento realmente serve e quais os riscos 

de natureza social, ambiental e de sobrevivência das espécies, o desenvolvimento 

provoca. E indaga: quem são os atores que realmente escolhem a direção a ser 

tomada, a que grupos esse caminho interessa e sob que argumentos? 

Para ele, o Mito do Progresso foi sendo construído ao longo do tempo com 

fundamento no crescimento econômico, com pouca associação a questões sociais, 

culturais e de meio ambiente. Neste sentido, Dupas enfatiza: 

Aprendemos nas décadas finais do século XX que o progresso 
técnico não conduz automaticamente ao desenvolvimento humano, 
que a riqueza gerada não é repartida de modo que minimize a 
exclusão, as diferenças de renda e de capacidades. (DUPAS, 2006, 
p. 74). 

E ainda: 

Assiste-se a um sucateamento continuo de produtos em escala 
global, gerando imenso desperdício de matérias-primas e recursos 
naturais ao custo imenso de degradação contínua do meio ambiente 
e de escassez de energia. É a opção privilegiada e inexorável pela 
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acumulação de capital, em detrimento do bem-estar social amplo. 
(DUPAS, 2006, p. 142-143). 

No modelo neoliberal, com ampla abertura comercial, o aumento da produção e do 

consumo geram um esquema desequilibrado, no qual os ricos adquirem muitas 

vantagens e os pobres apenas algum poder de compra, numa matriz considerada 

perversa pelo autor.  

Dupas ao final, traça um cenário obscuro, onde prevê uma “tragédia anunciada”, 

quando menciona os graves riscos do progresso/desenvolvimento à sobrevivência 

futura da espécie humana. E a construção do mito associado a fatores científicos e 

tecnológicos, o que não tem significado necessariamente, nas últimas décadas, que 

as pessoas estejam vivendo melhor e/ou sendo mais felizes. 

A partir dos diagnósticos pessimistas do esgotamento da fauna e da flora, das 

matérias-primas, dos recursos hídricos e das más condições do ar do planeta, as 

grandes nações iniciaram um processo de planejamento e regulação mais efetivo 

dos efeitos da industrialização e da urbanização. 

As preocupações iniciais em relação ao meio ambiente surgiram de forma esparsa a 

partir dos anos 1960 e adquiriram densidade após os anos de 1970. A Conferência 

de Estocolmo, em 1972, firmou-se como a primeira grande discussão acerca do 

tema. Ainda naquele período se introduziu à política de desenvolvimento a 

consideração ao meio ambiente natural e surgiu o termo Desenvolvimento 

Sustentável. 

Esse desenvolvimento sustentável ficou conhecido como uma forma de produção 

que satisfaça as necessidades do presente, sem comprometer as gerações futuras. 

Segundo relatório da Organização das Nações Unidas - ONU de 19873, as ações 

principais são: limitação do crescimento populacional; suprimento de alimentação 

em longo prazo; preservação dos ecossistemas e biodiversidades; diminuição do 

consumo de energia e incentivo à utilização das energias renováveis; tecnologia 

com preceitos ecológicos; e controle da urbanização desenfreada. 

                                                   
3 O conhecido Relatório Brundtlandt foi resultado dos trabalhos da Comissão Mundial sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, da ONU, presidida então por Gro Harlem Brundtlandt e Mansour 
Khalid. Comissão foi criada em 1983, teve o objetivo de promover audiências em todo o mundo e 
produzir documentos sobre as discussões, inclusive com uma avaliação dos 10 anos da Conferência 
de Estocolmo e suas implicações. 
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O ano de 1992 foi marcado pela realização da conferência da ONU sobre o meio 

ambiente e desenvolvimento, conhecida como a Eco-92. Esse encontro reuniu mais 

35 mil pessoas, com representantes de 106 países, e instituiu definitivamente no 

discurso oficial da maioria dos governos a consciência sobre os perigos do modelo 

de desenvolvimento econômico até então vigente. 

Morin, no livro Sociologia (1984), argumenta que a sociedade industrial vive um mito 

baseado na idealização de que, se as sociedades atingirem a industrialização, 

poderão reduzir seus antagonismos, suas desigualdades e seus problemas internos, 

com a promessa de felicidade com base na capacidade de consumo dos cidadãos. 

Porém, o autor aponta para um 

mito global, multidimensional e rico, e de uma prática redutora, 
tecnocrática, economística e pobre, uma vez que os peritos do 
crescimento eram os guias e os contabilistas do desenvolvimento. 
(MORIN, 1984, p. 347).  

Morin enfatiza uma questão pouco analisada por cientistas e técnicos, ligada à 

dificuldade da antropologia e da sociologia em compreender e definir o que seria um 

“verdadeiro desenvolvimento social.” (MORIN, 1984, p. 348). 

Nos anos de 1990, os economistas Mahbub ul Haq e de Amarta Sem, não satisfeitos 

com a utilização de índices econômicos como medidores de desenvolvimento, 

criaram Índice de Desenvolvimento Humano - IDH, indicador bastante difundido nas 

estatísticas de qualidade de vida de cidades e países. Para constituir esse Índice 

são utilizados dados sobre: expectativa de vida ao nascer; educação e PIB (Produto 

Interno Bruto) per capta. A ONU utiliza esse Índice desde 1993 e faz aferições 

anuais para seus relatórios. Os municípios utilizam o Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal – IDHM, que é um ajuste metodológico do IDH global. 

Sem, em Desenvolvimento como Liberdade (2010), faz um amplo debate sobre a 

ligação entre o desenvolvimento e a liberdade das pessoas, considerando a 

liberdade como o “princípio fim do desenvolvimento” (SEN, 2010, p. 18). Ao longo do 

texto, o autor explora a necessidade da liberdade de escolhas que os indivíduos 

necessitam para alcançar o desenvolvimento. Para isso acontecer, é fundamental 

que se removam fatores de privação de liberdade, tais como pobreza, tirania e 

carências de oportunidades, inclusive as econômicas. 
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Em tempos mais recentes, a partir de 2007, no segundo mandato do presidente Luís 

Inácio Lula da Silva, inaugurou-se um novo discurso sobre o velho modelo 

desenvolvimentista no país, com base em investimentos de grande porte, sobretudo 

com aportes em infraestrutura, e com o Estado e a iniciativa privada como parceiros.  

Nesse modelo, o mercado, ou um grupo formado por grandes empresas, precisa ser 

forte e com alinhamento ao Estado para que se crie um cenário de mudanças 

expressivas. 

O programa adotado para implementação desse discurso foi o Plano de Aceleração 

de Crescimento – PAC, que teve como principais metas: investimento em 

infraestrutura; estímulo ao crédito e ao financiamento; melhoria no ambiente de 

investimentos; desoneração e aperfeiçoamento do sistema tributário; e medidas 

fiscais de longo prazo. Chefiado pela então ministra da Casa Civil, hoje a presidente 

da República Dilma Rousseff, a criação do PAC reinaugurou uma fase de incentivo 

ao crescimento econômico pelo Estado. Esse Plano é justificado pelo governo com 

base nos ajustes fiscais e administrativos implantados na primeira gestão Lula, em 

um contexto internacional favorável que, unido às políticas de distribuição de renda, 

fomentou frentes de obras de grande porte no Brasil. 

O Estado como indutor do crescimento, aliado a bancos nacionais e internacionais, 

além de empresas de capital privado, propôs-se à realização de grandes obras, tais 

como as usinas hidrelétricas Jirau e Santo Antônio na região Norte; a Usina 

Termoelétrica de Pecém, a Transposição do Rio São Francisco, a Ferrovia 

Transnordestina, a Refinaria Abreu e Lima4, todas no Nordeste, e ainda programas 

nacionais como o de moradia Minha Casa, Minha Vida e o de energia elétrica Luz 

para Todos.  

                                                   
4 A Usina de Pecém iniciou suas atividades em 2012. Fonte: http://www.energiapecem.com.br/. 
Acessado em: 25/10/2014.  
A Transposição do Rio São Francisco enfrenta diversos problemas em sua implantação, com obras 
intermitentes, e não há prazo de conclusão.  
A Ferrovia Transnordestina está na fase inicial de obras. Fonte: http://www.pac.gov.br/obra/1845. 
Acessado em: 25/10/14.  
A Refinaria Abreu e Lima iniciou os testes para operação em setembro e 2014 e tem previsão de 
início das atividades para 2015. Fonte: http://g1.globo.com/pernambuco/noticia/2014/09/em-
pernambuco-refinaria-abreu-e-lima-inicia-fase-teste-de-operacao.ht. Acessado em: 25/10/14. 



38 
 

A partir de 2010, foi lançado o PAC 2, que se propunha a complementar as ações do 

PAC 1, contemplando projetos de água e de transporte, e deu início à construção da 

hidrelétrica de Belo Monte. 

O conjunto de grandes obras projetadas, algumas delas já concluídas, outras sequer 

iniciadas, provocou críticas no que diz respeito às questões sociais e ambientais e 

inaugurou uma recente preocupação com a sustentabilidade no Brasil. Esse tipo de 

crítica, apesar de pertinente, não interrompeu ou reduziu os investimentos.  

Nessa gama de ações estão dois eventos esportivos, denominados de 

megaeventos: a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas 2016, considerados pelo 

Governo Federal indutores de desenvolvimento e atrativos de investidores e turistas 

ao país.  

A realização de megaeventos é um dos elementos reconhecidamente fomentadores 

de investimento, turismo e propaganda, ocasionados pela visibilidade mundial dos 

locais que os sediam e dos negócios que são gerados posteriormente aos eventos 

esportivos de grande porte. Com da divulgação do sucesso de Barcelona em 1992 

com seu Parque Olímpico, diversas nações empenharam-se em realizar obras 

semelhantes. 

A partir de seminário realizado no ano de 1985 em New Orleans, que reuniu 

acadêmicos, empresários e formuladores de políticas de oito grandes cidades de 

países capitalistas avançados de todo mundo, chegou-se ao consenso de que os 

governos tinham de ser muito mais empreendedores, com disposição de explorar 

novas possibilidades para mitigar a caótica situação urbana e assegurar um futuro 

mais promissor às suas populações. (HARVEY, 2006, p. 164). 

Dessa forma, ser designada sede de um megaevento tornou-se objetivo de muitas 

gestões públicas. Atualmente, várias cidades e países de todo mundo participam de 

acirradas disputas, envolvendo grande mobilização pública, privada e política, para 

sediar uma Copa do Mundo ou um evento olímpico.  

Porém, como exposto por Seixas (2010), “os megaeventos trazem consigo mega 

questões”. Pesquisador da universidade de Lisboa, ele analisou diversos estudos 

recentes sobre megaprojetos e seus reais resultados, afirmando que nem sempre 
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são positivos. A partir de documentação do Observatório das Metrópoles5, o autor 

fez uma reflexão sobre como os grandes eventos podem qualificar as cidades e 

realmente melhorar as condições urbanas dos cidadãos. “É inegável que muitas 

potencialidades de regeneração urbana por intermédio da força simbólica de 

megaeventos podem se tornar efetivamente reais” (SEIXAS, 2010, p. 6), mas 

esclarece ser necessário uma “regeneração das estruturas sociopolíticas, de 

governança e de conscientização cívica da cidade” para o êxito dos 

empreendimentos de grande porte. 

O Brasil, com a Copa do Mundo de Futebol de 2014 e as Olímpiadas Mundiais de 

2016, tornou-se palco de inúmeras intervenções, não apenas de estruturas 

esportivas, mas também de um conjunto de obras de infraestrutura distribuídas nas 

12 cidades sedes do campeonato de futebol. Sob a justificativa dos eventos 

deixarem um legado para o Brasil, houve incentivos e acordos de crédito para 

planos, projetos e obras de diversas naturezas. 

Em Pernambuco, Estado que recebeu jogos da Copa, além da Arena, foram 

construídos e estão em andamento viadutos, pontes, sistemas viários, estruturas de 

transporte coletivo, estação de metrô, dentre outros. 

Em um cenário de exaltação ao “jovem senhor” Desenvolvimento, termo 

exaustivamente citado no contemporâneo discurso do Governo do Estado de 

Pernambuco, está também o projeto da Cidade da Copa. A partir desse tema, 

surgem questões fundamentais a serem esclarecidas. 

A questão inicial se refere aos motivos da escolha de São Lourenço da Mata para 

construção do empreendimento pelo Governo Estadual. E como a gestão municipal 

se prepara para receber esses e outros investimentos que venham a reboque. Teria 

São Lourenço da Mata capacidade de suporte para esse acelerado crescimento 

urbano? 

                                                   
5 Observatório das Metrópoles - Funciona como um instituto virtual, com 159 pesquisadores e 59 
instituições dos campos universitário (programas de pós-graduação), governamental (fundações 
estaduais e prefeitura) e não governamental, sob a coordenação geral do IPPUR - Instituto de 
Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  Vem 
trabalhando de maneira sistemática com estudos em 14 metrópoles, dentre elas Recife. Fonte: 
http://web.observatoriodasmetropoles.net/. Acessado em: 02/02/2014.  
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Para análise do complexo urbanístico no local em que está projetado, surgem 

indagações acerca dos agentes envolvidos na produção da Cidade e qual seu 

comprometimento deles em relação à população em geral. 

Quanto à natureza dos territórios, quais as características socioeconômicas, urbanas 

e de meio ambiente e que tipos de relações serão estabelecidas entre a população 

local e os novos moradores da Cidade? 

Afinal, para quem será construída a Cidade da Copa? Qual feição assumirá nos 

aspectos referentes ao projeto urbano, ao modelo de gestão, de segurança e de 

“modernidade”?  

Também será apresentada uma discussão sobre os limites e as possibilidades da 

Cidade contribuir para o processo de desenvolvimento da porção territorial na qual 

será implantada. Além disso, até que ponto propiciará melhores condições de 

trabalho e renda às atuais populações? 

E, por fim, reflexões acerca do significado das parcerias entre empresas privadas e 

governos em modelos como a Parceria Público-Privado - PPP na produção urbana 

contemporânea foram realizadas.  

A procura de respostas a essas questões constitui o objetivo deste trabalho. Para 

tanto, a pesquisa encontra-se estruturada nos seguintes capítulos: 

No primeiro capítulo será descrito o atual cenário da Região Metropolitana do Recife 

e as políticas públicas de desenvolvimento econômico do Estado de Pernambuco. 

No capítulo 2 serão tratados os aspectos referentes ao entorno da Cidade da Copa, 

a área de influência da implantação do projeto e as características dos dois 

municípios selecionados para análise; São Lourenço da Mata, por ser o território que 

receberá a Cidade, e Camaragibe, por se localizar muito próximo ao 

empreendimento, na margem oposta do rio, com ligação direta por meio de uma 

ponte construída especificamente para acesso ao complexo urbanístico. 

No terceiro capítulo será apresentado o projeto completo da Cidade da Copa, sua 

relação com projetos colocalizados e a perspectiva de criação de uma nova 

centralidade urbana, assim como reflexões acerca da Parceria Público-Privado – 

PPP formalizada para o empreendimento. 
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No capítulo 4 discutir-se-á a Smart city, seu modelo de tecnologia e segregação, 

com reflexões acerca do seu significado. 

• Procedimentos de pesquisa 

O caminho percorrido para construção dos argumentos e formulação das discussões 

apresentadas iniciou-se com pesquisa bibliográfica de autores que versavam sobre 

o tema, seguida de análise de documentos, projetos, estudos de impacto, relatórios, 

diagnósticos e matérias jornalísticas, que englobavam diversos aspectos relevantes 

e que auxiliaram na construção do objeto da pesquisa.  

A pesquisa de campo foi de grande importância: houve diversas visitas aos 

municípios para apropriação do tema e vivência nos locais, inclusive com entrevistas 

e conversas informais realizadas com os moradores. 

Os agentes institucionais direta ou indiretamente envolvidos na concepção da 

Cidade da Copa foram consultados. Entrevistas e consultas a representantes da 

Secretaria das Cidades e da Secopa (Secretaria da Copa), membros de órgãos 

planejadores e licenciadores do Governo Estadual, e técnicos e secretários 

municipais das prefeituras de São Lourenço da Mata e Camaragibe foram 

realizadas.  

A empresa responsável pela idealização da Cidade da Copa também foi ouvida, 

para compreensão dos papéis de cada agente produtor da Cidade, assim como para 

análise do desdobramento de suas ações. 

O objetivo das consultas e entrevistas não tinha como propósito a obtenção de 

dados quantitativos, mas buscou, sobretudo, a compreensão de como os fenômenos 

políticos, urbanos, sociais e econômicos influirão naqueles territórios. 

Por fim, a pesquisa procura investigar como o Mito do Desenvolvimento atua na 

configuração urbana contemporânea, em especial no projeto da Cidade da Copa, e 

qual sua simbologia e representação para a sociedade, em especial a do Nordeste 

do Brasil. 
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1. UMA LEITURA DA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE  

 

Para iniciar as discussões acerca do objeto de pesquisa apresentado, faz-se 

necessária uma apresentação da Região Metropolitana do Recife, como também 

das políticas públicas, com foco no modelo de desenvolvimento e seu rebatimento 

na discussão urbana, que serão apresentados nas páginas seguintes.  

O Estado de Pernambuco (ver Figura 1), com uma área de 98.311,616 km², 

apresenta uma conformação geográfica longitudinal no sentido leste-oeste e 

estreita-se no sentido norte-sul. Possui 185 municípios espalhados em seu território, 

uma população de 8.796.448 habitantes em 2.993.825 domicílios distribuídos entre 

184 municípios e um Distrito Estadual. 2.390.427 domicílios (79,7%) estão em áreas 

urbanas e 603.398 (20,3%) são rurais. Pernambuco ocupa a 7º posição entre os 

Estados mais populosos do Brasil, correspondendo a 4,6% da população brasileira. 

(IBGE, Censo 2010).  

 

Figura 1: Mapa do Brasil com localização de Pernambuco, destacado na cor vermelha. Fonte: 
Observatório das Metrópoles PE/2010. 

 

A Região Metropolitana do Recife - RMR está situada na extremidade leste de 

Pernambuco, limitando-se com o Oceano Atlântico e as RDs (Regiões de 
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Desenvolvimento) Mata Norte e Mata Sul (ver Figura 2). É a 5ª região mais populosa 

entre as regiões metropolitanas brasileiras, concentrando 3.690.485 habitantes que 

residem em 1.247.497 domicílios6. Dessa população, 42,6% se encontra no Recife. 

A área de influência da capital abrange todo Estado de Pernambuco, além dos 

Estados da Paraíba, Alagoas, a parte sul do Rio Grande do Norte e o interior do 

Piauí, Maranhão e Bahia. Concentra ainda a maior fatia do PIB estadual (65,1%) e 

as mais expressivas dinâmicas urbanas. Grande parcela da economia da região 

advém da prestação de serviços e de atividades industriais. (IBGE, Censo 2010). 
 

 

Figura 2: Estado de Pernambuco e localização da Região Metropolitana. Fonte: Secretaria das 
Cidades/ Governo do Estado de Pernambuco/ 2012. 

 

A RMR é composta por 14 municípios: Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo 

Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Itamaracá, Ipojuca, Itapissuma, Jaboatão dos 

Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Recife e São Lourenço da Mata. Os 

municípios de São Lourenço da Mata e Camaragibe serão prioritariamente 

estudados na presente pesquisa. 

 

 

 

                                                   
6 IBGE - Censo 2010. 

 

PERNAMBUCO RMR 

BRASIL 
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1.1 . Voltando um pouco na história 

 

Para o entendimento das conformações urbanas que os municípios apresentam 

atualmente é necessária uma volta às origens da formação dos aglomerados, assim 

como entender como se deram os processos urbanos que configuraram a RMR de 

hoje.  

Esse resgate histórico se faz necessário, também, para se entender como os 

processos econômicos tiveram e têm relevante influência na estruturação dos 

territórios pesquisados. 

A formação da região onde hoje se configura a RMR teve início nas primeiras 

décadas do século XVI, com a colonização da então Capitania de Pernambuco. 

Como se sabe, o plantio da cana-de-açúcar foi a atividade mais intensiva na época e 

fomentou a implantação de diversos engenhos. Os portugueses os instalaram em 

todo atual Pernambuco para produzir açúcar em sua nova colônia. 

Durante a ocupação holandesa da Capitania de Pernambuco (1630 a 1654), os 

portugueses, então dominados, se associaram aos holandeses e pactuaram que 

estes seriam responsáveis pela distribuição e comercialização do açúcar na Europa. 

Assim, a exportação de açúcar teve um considerável crescimento, estimulando a 

imigração de europeus com qualificação para tornarem-se senhores de engenho e 

agricultores em Pernambuco. Foram desmatadas imensas áreas para o plantio da 

cana-de-açúcar e operacionalização de engenhos que foram instalados à época.  

A área foi palco de toda uma movimentação açucareira e, o início do século XVII, 

ficou marcado pelo surgimento de vilarejos ligados aos engenhos de açúcar, que 

foram gradativamente conformando núcleos populacionais que deram origem aos 

povoados. Alguns desses engenhos se instalaram ao longo das margens do rio 

Capibaribe, que logo se firmou como hidrovia de escoamento da produção até o 

porto do Recife, a capital. 

Na Figura 3, a seguir, vê-se marcado com o número 1 o porto do Recife, o número 9 

representa as áreas de plantação de cana-de-açúcar e o rio Capibaribe está 

indicado com o número 6. 
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Figura 3: Recife e Olinda, 1616. 
Fonte: http://elistas.egrupos.net/lista/humboldt/archivo/msg/11489/. Acessado em 15/08/2013. 

 

Os antigos povoados de São Lourenço da Mata e Várzea são exemplos de 

engenhos próximos ao rio Capibaribe que se transformaram em nucleações urbanas 

e, posteriormente, em bairros ou em municípios. A Figura 4 demonstra um típico 

engenho pernambucano.  

 

No início do século XVIII, o núcleo do Recife já estava estruturado, definido por seus 

portos oceânico e fluvial e as decorrentes atividades comerciais. A partir daí, a 

cidade começou a crescer lentamente e de forma tentacular, partindo do centro para 

Figura 4: Engenhos de 
Açúcar, Frans Post. 1665. 

Fonte: Fundação Biblioteca  
Nacional. 2010. 
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o interior, acompanhando as vias de circulação e as linhas férreas que se 

desenvolviam obedecendo ao relevo da região.  

Nessas áreas, as grandes extensões de terra dos engenhos foram gradativamente 

sendo divididas em sítios e lotes, dando origem a vilas, onde hoje existem bairros e 

cidades, conforme já exposto.  

Em municípios às margens do rio Capibaribe, como Camaragibe e São Lourenço da 

Mata, encontram-se ainda erguidos casarios e engenhos, testemunhas da formação 

desses locais, que estão diretamente ligados à cultura da cana-de-açúcar, como 

também ao transporte de mercadorias até a capital, local do porto de escoamento.  

A partir do início do século XIX, nas proximidades do porto localizado na vila do 

Recife, houve um grande crescimento urbano e, em 1827, o povoamento foi elevado 

à condição de capital.  

O crescimento da capital está ligado a diversos fatores econômicos, porém um 

elemento importante ocorreu no final do século XIX: a abolição da escravatura, que 

ocasionou um intenso movimento migratório de ex-escravos à cidade do Recife em 

busca de melhores condições de vida, pois nas imediações do porto havia mais 

possibilidades de trabalho. São dessa época as primeiras formações de 

“mucambos”, casas construídas em terras de menor valor, com pouca ou nenhuma 

infraestrutura, que abrigavam populações de baixo poder aquisitivo.   

Pode-se afirmar que Gilberto Freyre foi o pesquisador que estudou com mais 

profundidade os processos sociais e culturais de subordinação e dominação da 

historia brasileira, com foco na região Nordeste e, em especial, no estado de 

Pernambuco. No livro  “Sobrados e Mucambos” (1981), traçou um perfil da “história 

social da família brasileira” (FREYRE, 1981, p. XXXVIII) do século XVIII até o final do 

século XIX, época em que as relações predominantes no Brasil eram as de 

senhores e escravos, pois, segundo o autor, não existiam as chamadas classes 

médias, ou pequena burguesia. Freyre procura entender os processos sociais entre 

raças, classes e religiões.  
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Segundo o autor, o patriarcado rural possuía características mais intensas de 

dominação e de segregação, ocorrendo posteriormente a atenuação ou adaptação 

desse patriarcado nos centros urbanos ao final do século XIX. 

A relação de senhorio se refletia na arquitetura por meio dos tipos e disposição das 

construções. No meio rural, as senzalas eram afastadas das casas grandes e não 

havia, ou pouco havia, convivência entre aqueles vizinhos desiguais. Já nos 

palacetes e casarões urbanos, a senzala se localizava atrás da residência do 

senhor, porém mais próxima à casa. Essa proximidade favorecia o encontro habitual 

das famílias do senhor com seus escravos e empregados. 

A partir do crescimento das cidades, as antigas casas-grandes situadas nos 

engenhos de açúcar foram substituídas por casarões urbanos. Na cidade, os 

espaços eram menores e o encontro acontecia nas ruas, diferentemente do 

isolamento do campo, alterando o que Freyre denominou de “paisagem social”. Nos 

centros comerciais, o modelo básico dos casarios, com 4 e 5 pavimentos, era 

formado pelo térreo, onde se localizava o comércio, os andares intermediários que 

acomodavam os diversos cômodos dos patrões e o pavimento mais alto, de difícil 

acesso por escadas, onde se estabeleciam os escravos e empregados. 

Com o adensamento da cidade pela inserção do comércio, dos serviços e dos 

equipamentos religiosos e públicos, os conjuntos de casas (casario) próximas umas 

das outras geraram novas formas de convívio. Nas ruas, nas igrejas e nos 

mercados, ocorria o encontro das pessoas. 

Nesse novo espaço urbano, algumas regras anteriores de obediência foram 

gradativamente abolidas e novas relações de subordinações se construíram, com 

destaque dos pobres em correlação com os ricos, “gente de cor” (na cidade havia 

escravos libertos ou fugitivos vivendo nos mucambos) e os “brancos”; e entre casas 

grandes e casas pequenas, onde a arquitetura e o local de moradia evidenciavam a 

hierarquia social.  

[...] com as senzalas resumidas quase a quarto de criados, as moças 
namorando das janelas para as ruas, as aldeias de mucambos [...] os 
cortiços crescendo ao lado dos sobrados, mas quase sem se 
comunicarem com eles, os xangôs se diferenciando mais da religião 
Católica do que nos engenhos e nas fazendas, aquela acomodação 
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quebrou-se, novas relações de subordinação, novas distâncias 
sociais começaram a desenvolver-se [...] (FREYRE, 1981, p. XLI). 

Os mucambos dividiam o espaço urbano com edifícios públicos, casarios e 

palacetes. Surgiram também os cortiços, locais de moradia de pessoas de origens 

diversas, como escravos libertos, estudantes, artistas e famílias mais pobres. Em 

Pernambuco, algumas favelas, hoje consideradas ZEIS, Zona Especial de Interesse 

Social, ocupam áreas de antigos mucambos. 

Segundo Freyre (1981), os principais protagonistas dessa diversidade de encontros 

eram as mulheres e as crianças, pois os homens ainda preservavam a relação de 

senhor, branco, com o empregado preto. Por mais que se mantivessem as regras, 

dirigidas principalmente às mulheres, como locais e horários para passeio, tipos de 

vestimentas e modos de comportamento, existiam as festas religiosas, as procissões 

e o carnaval que promoviam encontros nas ruas. As crianças em determinados 

momentos ali brincavam misturadas, as dos casarões com as dos mucambos. Esses 

acontecimentos marcaram um novo modo de relações sociais: o “prestígio das ruas.” 

(FREYRE, 1981, p. XLIII). 

O ‘sobrado de esquina’ ou ‘com a porta para a rua’ representa o 
máximo de aproximação entre o patriarcalismo em declínio e a rua já 
triunfal. O fim da fase de grandes distâncias, de distância quase 
profilática ente os dois. (FREIRE, 1981, p.XLVI). 

O novo espaço urbano que surge traz consigo os primeiros problemas de 

insalubridade: esgotos nas ruas e utilização dos cursos d’água para lançamento de 

dejetos.  Esse caos, que progressivamente gerou doenças que assolaram a cidade, 

foi responsável pelas primeiras regulamentações de ocupação urbana. Surgiram a 

partir daí os primeiros planos urbanísticos com fins sanitários, com novos traçados 

viários, restrições de construções, alinhamento nas ruas, implantação de 

infraestrutura, dentre outros. 

Em Recife, os bairros centrais se consolidaram no final do século XIX em 

decorrência do comércio. A Fotografia 10, a seguir, demonstra casario daquele 

século. Além disso, os diversos casarios agrupados, as igrejas, os prédios públicos e 

as praças, faziam da rua palco de inúmeras formas de relação. Nos bairros mais 

afastados do centro eram construídas as casas de férias, ou de passeio, edificações 
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imponentes com enormes terrenos; e no interior do Estado se localizavam os 

engenhos e as fazendas.  

 

 

Figura 5: Planta da Cidade do Recife, 1906. Fonte: José Luiz Mota Menezes. 

Na planta acima, Figura 5, é possível observar o centro comercial, constituído pelos 

bairros centrais assinalados em amarelo e os bairros periféricos que se 

desenvolvem ao longo do rio Capibaribe, marcados na cor azul.   

 

Fotografia 10: Centro do Recife. 
Data aproximada (1880 a 1885). 
Fonte: IBA Mendes Pesquisas. 

http://www.ibamendes.com/ 
2012_04_01_archive.html. 
Acessado em 01/02/2014.  
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Na primeira metade do século XX, o Recife assume o caráter de um centro de 

atração de imigrantes, decorrente do processo de industrialização e de 

desarticulação dos pequenos sistemas de produção rural, no qual grandes 

latifundiários expulsaram os produtores menores, que, sem condição de produzir, 

vendiam suas poucas terras e partiam em busca de outras atividades na cidade.   

Entre os anos de 1920 e 1940, o Recife teve um crescimento populacional da ordem 

de 46% (IBGE, 1999). A maior concentração urbana se localizava às margens do rio 

Capibaribe, passando a cidade a crescer aceleradamente aterrando mangues e 

leitos de rios. 

A transformação do Brasil, de país agrário e rural a país urbano e industrial, marcou 

o momento em que a indústria tornou-se o setor mais importante da economia 

nacional. Esse fato ocorreu no início do século XX e intensificou-se a partir de 1940, 

quando a industrialização recebeu diversos incentivos do Estado, com a implantação 

de empresas estatais de grande porte na siderurgia, indústria química, mecânica, 

mineração e energia. 

O censo populacional do IBGE de 1940, o primeiro a dividir a população do Brasil 

entre rural e urbana, apontou que 68,90% dos brasileiros viviam no campo naquele 

momento. (BORDO, 2005). 

Durante o Governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), a industrialização ganhou 

impulso e houve a atração de empresas de capital estrangeiro para o país, com 

estímulos por meios de subsídios. Data dessa época o fomento à indústria 

automobilística, naval, química e mecânica. 

A metropolização dá-se quando as grandes cidades, as metrópoles, crescem a um 

ritmo superior ao das pequenas e médias cidades. Assim, quando se soma a 

população das nove grandes cidades brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Porto Alegre, Curitiba e Belém, às das 

cidades que pertencem às suas áreas metropolitanas, verifica-se que em 1950 elas 

reuniam por volta de 18% da população nacional, enquanto que em 1970 essa 

porcentagem subiu para 25% e em 1995 para 31% da população total do Brasil 

(Observatório Pernambuco de Políticas Públicas e Práticas Socioambientais, 
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UFPE/FASE, 2006). De acordo com o Censo de 2010, esse índice sofreu pequena 

redução, para 30%. (IBGE).  

Em Recife (ver Fotografia 11 seguinte), o processo de metropolização se inicia a 

partir dos anos de 1970, com o surgimento legal da região metropolitana em 1973.  

No ano de 1980, o Brasil já apresentava uma população urbana (67,70%) superior à 

rural (32,30%). De acordo com o Censo 2000, 81,23% da população habitava as 

cidades. Em 2010, a população urbana expandiu-se a 84,36%, enquanto a rural 

baixara para 15,64%. (ver Gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Distribuição da população urbana e rural do Brasil – 1980 a 2010. 

 

Fonte: IBGE. Censos Demográficos 1980, 1991, 2000 e 2010 e contagem de população 1996. 

67,70 % 
75,47 % 

78,36 % 81,23 % 84,36 % 

32,30 % 
24,53 % 

21,64 % 18,77 % 
15,64 % 
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Fotografia 11: Recife. Em primeiro plano, o centro histórico e cais portuário. Fonte: Jackson 
Veríssimo. 2012. 

 

Com os agrupamentos predominantemente urbanos, novos formatos de cidades 

brasileiras surgiram. As configurações atuais das cidades são fruto de inúmeras 

intervenções urbanas governamentais, que adotaram modelos diversificados ao 

longo do tempo, assim como da apropriação privada, com a divisão de grandes 

extensões de terra em loteamentos, e as ocupações informais de camadas sociais 

menos favorecidas em busca de locais para moradia.  

Com a urbanização voltada para a vida “moderna” e o “progresso”, o Brasil atribuiu 

um caráter de primazia aos meios de transporte, prioritariamente ao transporte 

particular, como também iniciou um processo de construção de cidades com designs 

baseados em grandes locais do mundo considerado desenvolvido. 

A partir do novo conceito de viver, amplamente difundido pelo arquiteto suíço Le 

Corbusier no início do século XX, a característica da rua, citada por Freyre (1981) 

como espaço de convívio, transforma-se em via exclusiva de passagem, com a 

prevalência do transporte motorizado. Chama atenção na ideia do arquiteto a 

simplicidade e a reprodução das construções, gerando cidades iguais, aceitando-se 

a ideia de que todos os cidadãos vivessem da mesma forma, com os mesmos 

hábitos e sem a pluralidade natural a qualquer agrupamento humano. Com isso, um 

novo modelo de apropriação do espaço emerge e se reflete nas novas relações de 

segregação urbana. 



53 
 

Planejadas ou não, segundo Capel (2002), as cidades e suas áreas metropolitanas 

cresceram, e continuam a atrair pessoas, concentrando a maior parte da economia e 

das atividades em todo o mundo, e, ainda, a metropolização pode ser vista, em 

termos globais, como uma das características mais importantes do processo de 

urbanização. 

Ao mesmo tempo, para Randolph (2012), a metropolização suscita também os mais 

agudos temores, na medida em que são nesses espaços onde se concentram as 

maiores contradições sociais, econômicas, políticas e culturais de uma sociedade.  

Atualmente, Pernambuco apresenta um cenário de investimentos em expansão, 

num momento favorável da sua economia. As transformações socioespaciais são 

evidentes e crescentes, estimuladas por grandes projetos orquestrados pelo 

Governo Estadual, com apoio aos municípios. Todo esse quadro promove dinâmicas 

e fluxos novos, principalmente nos municípios mais próximos ao litoral, incluindo a 

capital Recife, modificando e atraindo populações para as principais áreas de 

investimento. 

 

1.2. As Regiões de Desenvolvimento de Pernambuco e um particular olhar para 
a Região Metropolitana do Recife  

 

O Estado de Pernambuco, por suas características naturais de clima, solo e 

vegetação, está dividido em três Mesorregiões: Mata, Agreste e Sertão. (ver Figura 6 

seguinte).  

O Estado passou por ajustes na divisão de suas regiões entre os anos de 1946 e 

2003, justificadas por motivos funcionais, sociais, culturais e econômicos. Em 2003, 

a Fundação de Desenvolvimento Municipal – Fidem, órgão da Secretaria de 

Planejamento e Desenvolvimento Social - Seplandes, estabeleceu o atual cenário de 

12 Regiões de Desenvolvimento no Estado. (Pernambuco: Realidades e Desafios, 

2009); divisão essa que foi regulamentada pela Lei Estadual nº 233/2007, de 

02/08/2007, PPA 2008-2011, e foi criada juntamente com o Modelo de Gestão 

Regionalizada do Estado.  
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Figura 6: Divisões de mesoregiões, segundo as regiões fisiográficas. Fonte: Região Metropolitana do 
Recife no Contexto de  Pernambuco no Censo 2010. Observatório das Metrópoles. 

 

As Regiões de Desenvolvimento (RD) criadas foram: Metropolitana, Mata Norte, 

Mata Sul, Agreste Setentrional, Agreste Central, Agreste Meridional, Sertão do 

Moxotó, Sertão do Pajeú, Sertão de Itaparica, Sertão Central, Sertão do Araripe e 

Sertão do São Francisco, representadas na Figura 7, seguinte.  

Cada RD guarda relações e fluxos econômicos que justificam sua unidade e possui 

um ou mais núcleos, que agregam as atividades principais de serviço e de comércio. 

Os municípios vizinhos se dirigem aos núcleos para suas práticas sociais, 

comerciais, educacionais e hospitalares, dentre outras.  
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Figura 7: Mapa das Regiões de Desenvolvimento – RDs. Fonte: Agência Condepe/ Fidem. 2013. 
Editado pela autora. 

 

1.2.1. A Região Metropolitana do Recife hoje 

 

A RMR é formada pelos municípios de Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo 

Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Itamaracá, Ipojuca, Itapissuma, Jaboatão dos 

Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Recife e São Lourenço da Mata, conforme a 

Figura 8. 

Os maiores municípios são os de Recife (1.536.934 hab.), Jaboatão dos Guararapes 

(644.699 hab.), Olinda (375.559 hab.) e Paulista (300.611 hab.). A densidade 

demográfica é uma das maiores do país, com 1.332 hab./km² (IBGE, 2010). O 

conjunto dos municípios da RMR congrega 3.690.485 habitantes, ou seja, 42% da 

população do Estado. 
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Figura 8: Região Metropolitana do Recife. Fonte: Agência Condepe/Fidem. 2011. 

 

As fotografias a seguir apresentam o Recife atualmente. A Fotografia 12 demonstra 

os bairros próximos ao centro da capital, mais contemporâneos, e a Fotografia 13 

uma visão dos bairros mais antigos do Recife.   
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Fotografia 12: Bairros mais próximos ao centro da capital. Ano 2010.  
Fonte: http://barriodecuba.altervista.org/NationGallery/brasile/Brasilefotogallery5.html.Acessado em 

10/03/2014.  
 

 

Fotografia 13: Bairros próximos ao porto do Recife. Fonte: Jackson Veríssimo. 2013. 

As características da RMR revelam a forte herança do processo de formação 

morfológico da região. Os grandes engenhos geraram grandes propriedades 

privadas, que atuaram diretamente na formação urbana quando moldaram, 

juntamente com a legislação oficial, os desenhos e arranjos urbanos que se 

formaram e ainda se formam na área, por meio de loteamentos e empreendimentos. 

Outro fator gerador do atual desenho urbano foi a alta valorização imobiliária das 

áreas planas e secas e das que foram aterradas, nas quais agora se localizam as 

camadas sociais mais abastadas. Os extratos menos favorecidos ocuparam, a partir 

do fim do século XIX, as áreas alagáveis e os morros, onde hoje se situam os 
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maiores problemas de infraestrutura e serviços públicos, além da baixa valorização 

do solo. Muitas dessas ocupações se consolidaram em áreas non aedificandi e 

representam desafios ao poder público local, pois a capital do Estado se encontra 

bastante adensada e com problemas generalizados de infraestrutura e mobilidade, 

fenômeno recorrente nas demais metrópoles brasileiras. 

Em relação ao povoamento, a ocupação se deu com o natural crescimento 

populacional, assim como na redução dos residentes na zona rural que se 

deslocaram às cidades. Nos anos de 1970 e 1980, foram construídos diversos 

conjuntos habitacionais no âmbito dos programas habitacionais do antigo BNH, os 

quais, por sua vez, formaram novas localidades na região. O município de Olinda 

nessas décadas cresceu 3,7% ao ano. Os municípios de Paulista e de Jaboatão dos 

Guararapes tiveram altas taxas de crescimento (10,43% e 5,10%, respectivamente). 

Esses municípios se localizam muito próximos à capital (Paulista no sentido norte de 

sua vizinha Olinda e Jaboatão ao sul da capital) e não há divisão visível entre eles; 

ou seja, as cidades se uniram numa única malha urbana, por meio dos sistemas 

viários interligados e da urbanização contínua, em um forte processo de conurbação.  

Em municípios como São Lourenço da Mata e Abreu e Lima, com a construção de 

conjuntos habitacionais nos anos de 1980, houve também um significativo 

crescimento. 

A partir dos anos de 1990, a expansão urbana da região é norteada por intensa 

influência do mercado imobiliário, como a ocupação acelerada por condomínios no 

bairro de Aldeia, em Camaragibe, e os bairros das orlas marítimas do Recife e de 

Jaboatão dos Guararapes, que correspondem aos bairros de Boa Viajem e de 

Piedade, respectivamente. Nas fotografias seguintes, 14 e 15, está representada a 

alteração urbana no bairro de Boa Viagem. Em amarelo é evidenciada uma 

construção antiga que resiste até os dias atuais. 
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Fotografias 14 e 15: À esquerda – Praia de Boa Viagem, Recife (anos 1950) e nos dias atuais (foto 
da direita). As fotos representam o mesmo trecho. Fonte: Imagens do Google. 

 

No início deste século XXI há um movimento de expansão para municípios 

localizados a oeste da capital, uma vez que no sentido norte de Recife há Olinda e, 

ao sul, Jaboatão dos Guararapes, municípios esses que já se encontram 

densamente urbanizados. Na Figura 9, a seguir, é possível observar a localização 

dos municípios citados. 

 

Figura 9: Trecho de mapa de Pernambuco. Fonte: Mapas do Google. 2013. 

São Lourenço 
da Mata 
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Na Tabela 1, a seguir, se apresenta um resumo de alguns dados da RMR. As 

maiores taxas de densidade demográfica são encontradas em Olinda, 9.068,36 

hab./km², e na capital Recife, 7.037,61 hab./km², seguidos por Paulista (3.086,01 

hab./km²), Jaboatão dos Guararapes (2.493,06 hab./km²) e Camaragibe (2.821,93 

hab./km²). Esses números refletem a intensa ocupação dos municípios vizinhos da 

capital e reforçam as informações sobre a escassez de áreas para construção 

naqueles territórios, justificando a tendência de expansão para outros municípios um 

pouco mais distantes do Recife.  

Tabela 1: Municípios da Região Metropolitana do Recife.  

 

Fonte: Perfil Municipal. Agência Condepe/Fidem, Governo do Estado. IBGE/2013. 

Em relação às taxas de urbanização em percentuais, a Tabela mostra que 

Camaragibe, Paulista e Recife têm 100% de urbanização, enquanto Ipojuca, com um 

território mais extenso (532.644 km²), e com uma densidade demográfica de 151,39 

hab./km², apresenta a menor taxa de urbanização dentre os municípios da RMR. 

O município de São Lourenço da Mata apresenta densidade demográfica de 392,49 

hab./km² e taxa de urbanização alta, de 94,05%. (O cálculo se refere à proporção de 

população urbana). 
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Quanto ao crescimento populacional, os municípios ao norte do Recife, Ilha de 

Itamaracá e Igarassu, apresentaram ao longo dos últimos anos alto acréscimo 

populacional, respectivamente de 3,27% e 2,17% ao ano, convertendo-se Ipojuca7, 

ao sul, no segundo município que mais cresceu em população, 3,12% ao ano, no 

período de 2000 a 2010. 

No Estado de Pernambuco, alguns municípios estão vivendo a expansão da 

urbanização decorrente de investimentos e obras de grande porte. A região do Porto 

de Suape, por exemplo, vem atraindo empresas para construção de conjuntos 

habitacionais e centros comerciais e de serviços.  

O complexo portuário, localizado no sul da RMR entre os municípios do Cabo de 

Santo Agostinho e de Ipojuca, representa um grande vetor movimentador da 

economia da região. Sua administração é de responsabilidade do Governo do 

Estado, que opera o complexo. Conforme assinalado, tem atraído um elevado 

contingente populacional para o território dos municípios, particularmente o de 

Ipojuca, na última década. 

Outra região ao norte da capital que vem recebendo investimentos recentes é o 

território formado pelo município de Goiana, onde se anunciou a construção de 

fábricas, conjuntos habitacionais e serviços. 

Além desses municípios ao norte e ao sul do Estado, uma nova área de expansão 

está em fase de implantação pelo Governo Estadual: a região do entorno da Cidade 

da Copa.  

A área definida para construção da Cidade da Copa se localiza no município de São 

Lourenço da Mata, a oeste da capital. Sua estrutura apresenta como âncora e 

principal atrativo de investimentos uma arena esportiva inaugurada em 2013 e 

construída para receber alguns jogos da Copa do Mundo de futebol de 2014. Esse 

complexo será estudado mais detalhadamente nos próximos capítulos. 

 

                                                   
7 Observa-se que Ipojuca é território do Complexo Portuário de Suape, e a Ilha de Itamaracá assim 
como Igarassu tiveram seus crescimentos registrados devido à substituição das residências de 
veraneio por moradias fixas, além do baixo preço da terra. 
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1.3. Modelo de gestão e Polos de Desenvolvimento definidos pelo Governo 
Estadual  

 

O ambiente “desenvolvimentista” do Governo pernambucano é exaltado no 

marketing político que alia o termo a inúmeras ações, projetos e obras que executa. 

Desde o início, o governo de Eduardo Campos (2007-2014) esteve alicerçado no 

planejamento e no cumprimento de metas pré-estabelecidas no que diz respeito à 

atração de investimentos e realização de grandes obras. De fato, muitas dessas 

metas foram alcançadas. Mas de que forma se concretiza o “mito do 

desenvolvimento” no Estado? 

No site do Governo pode ser encontrado o modelo de gestão adotado, mas vale o 

destaque da publicação “PERNAMBUCO - Muitos bons negócios começam com as 

nossas boas-vindas”, de 2013, que consolida o que foi desenhado desde o início da 

gestão. O título do documento expõe a natureza de gestão de negócios estabelecida 

e a ênfase na atração de investimentos.  

Nele estão definidos os polos de desenvolvimento e de investimentos que 

receberam e ainda recebem incentivos governamentais. 

Eduardo Campos ocupou o Governo de Pernambuco durante sete anos, 2007 a 

2010 na primeira gestão, e de 2011 a abril de 2014 na segunda administração, 

quando deixou o Governo para se candidatar à presidência da República.8 Durante a 

quase totalidade de ambas as gestões vigorou uma estreita aliança política com o 

Governo Federal e diversas prefeituras do Estado.  

Esses acordos políticos firmados em escala federal e municipal, aliados a um 

processo histórico de crescimento de investimentos que já ocorria na região 

Nordeste do país, gerou um cenário propício ao quadro em que hoje se encontra o 

Estado: instalação de diversas indústrias e empresas, execução de obras em 

                                                   
8 Eduardo Campos foi candidato à presidência da República pelo partido PSB até 13 de agosto de 
2014, quando veio a falecer num acidente de avião em São Paulo. Havia renunciado ao Governo de 
Pernambuco para se dedicar à campanha em abril do mesmo ano, assumindo o vice-governador: 
João Lyra Neto. Sua trajetória política é extensa, ressaltando-se o Ministério da Ciência e Tecnologia 
em 2004, no governo Lula, e a presidência nacional do PSB. 
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rodovias, viadutos e corredores de ônibus, além de crescimento imobiliário em vários 

municípios da RMR. 

A publicação citada explicita que a principal meta do Governo é o crescimento com 

foco em negócios. Segundo o documento, foram gerados entre 2007 e março de 

2013 mais de 500 mil empregos formais no Estado.  

Pernambuco contribui de modo decisivo para esse crescimento. 
Lugar de gente hospitaleira, belezas naturais e grande diversidade 
cultural, sempre atraiu visitantes de outras regiões e países. Agora, 
são os negócios que atraem investidores como você. (Pernambuco - 
Muitos bons negócios começam com as nossas boas-vindas. 2013). 

O modelo de gestão do Estado, chamado “Mapa de Estratégia”, foi adotado a partir 

da primeira gestão do governador. Com foco em resultados, o programa é baseado 

em eixos estratégicos, nos quais o monitoramento e a medição são constantes a 

partir das metas traçadas pelo Governo. Esse modelo foi premiado três vezes pelas 

Nações Unidas em 2012 e 2013,9 o que fortaleceu ainda mais a gestão e os acordos 

de empréstimos com bancos nacionais e estrangeiros, sem os quais não seria 

possível a quantidade de investimentos aportados nos últimos anos. 

O discurso de marketing do Estado é intenso e utiliza os diferentes meios de 

comunicação para divulgação de suas metas. Os empresários e comerciantes 

também se apropriam desse discurso e o tema recorrente na mídia é a exaltação do 

período de desenvolvimento que o Estado atravessa, criando-se um sentimento 

geral de que isso de fato corresponde a uma nova realidade social; afinal, a número 

de investimentos e de obras ocorrendo em diversos locais, aliados ao marketing, 

criam um ambiente de renovação, ou crescimento, que reforçam o “mito do 

desenvolvimento”. 

                                                   
9 O UNPSA - United Nations Public Service Awards é um prêmio mundial no campo da excelência na 
prestação de serviços públicos. É concedido pela Organização das Nações Unidas (ONU). 
Contempla anualmente instituições públicas dos cinco continentes, com o objetivo de reconhecer as 
melhores práticas de governo e estimular a difusão desses avanços em todo o mundo. 
Em 2012 o Governo do Estado ganhou em duas categorias, com o programa de gestão “Todos por 
Pernambuco” e na categoria Promoção da Inclusão de Gênero nos Serviços Públicos, com o projeto 
“Chapéu de Palha Mulher”. Em 2013, ganhou mais um prêmio na área de segurança pública, com o 
“Pacto pela Vida”. 
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Para ilustrar o porte e abrangência das ações será apresentado a seguir o conteúdo 

da publicação já citada. É possível observar nas próximas páginas as ações e obras 

divulgadas no discurso político. 

Em relação à estrutura e logística, o Governo divulga projetos como a Ferrovia 

Transnordestina, que cruzará o Estado de leste a oeste (promessa desde o 1ª 

Governo Lula); a Transposição do rio São Francisco no território estadual que 

enfrenta diversos problemas em sua execução; o Arco Metropolitano, uma rodovia 

que ligará o norte ao sul do Estado, com EIA-RIMA em processo de licenciamento; a 

duplicação das rodovias BR-101 e BR-408, projetos em execução com trechos 

finalizados, e a construção da Via Mangue na capital, em fase final de obras.  

A transposição do Rio São Francisco e a Ferrovia Transnordestina são obras que 

abrangerão outros Estados e diversas fontes de financiamento, com divisão de 

atribuições entre os Estados e o Governo Federal.  

As Figuras 10 e 11, seguintes, representam a Ferrovia Transnordestina e a 

Transposição do Rio São Francisco.  

O Arco Metropolitano e as duplicações das rodovias BR-101 e BR-408 atravessam 

diversos municípios do Estado e a Via Mangue (ver Fotografia 16) se localiza na 

capital. Os projetos fazem parte do conjunto viário de mobilidade e fluxos do Estado. 

 

Fotografia 16: Via Mangue em obras.  Fonte: Cristiane Silva DP/Diário de PE. 2013. 
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Figura 10: Ferrovia Transnordestina com 1.728 km de extensão, liga três Estados: Ceará, Piauí e 
Pernambuco. Fonte: Site da Odebrecht. http://www.odebrechtonline.com.br/complementos/02901-

03000/2943/?lang=pt. Acessado em 02/02/2013. 

 

Figura 11: Figura da Transposição do Rio São Francisco. Fonte: Site do Estadão. 
http://www.estadao.com.br/noticias/nacional. Acessado em 02/02/2013. 
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Na Região Metropolitana, o Governo denominou as redes de serviços como POLOS. 

A seguir (Quadro 1), encontra-se apresentada a listagem dos mesmos: 

Quadro 1: Polos da Região Metropolitana do Recife.  

 

Fonte: Pernambuco - Muitos Bons Negócios Começam com as Nossas Boas-vindas. Governo do 
Estado/2013. 

 

Outros polos estão distribuídos em outras regiões de desenvolvimento, conforme 

apresentado no Quadro 2, seguinte. 

A administração pública oferece uma série de benefícios fiscais nas esferas federal, 

estadual e municipal visando atrair investimentos. Em relação aos incentivos 

federais, os mais importantes são: (i) redução de imposto de renda pessoa jurídica – 

IRPJ10 sobre o valor a pagar por 10 anos (75%); (ii) reinvestimento de 30% do saldo 

                                                   
10 IRPJ: Imposto de Renda Pessoa Física. 

POLO DE SERVIÇOS 
Justificado pela RMR por possuir de 3,8 milhões de habitantes, uma das cinco maiores 
do país. O Estado de Pernambuco é um centro comercial, industrial, gastronômico, 
cultural e universitário. 

 POLO MÉDICO

É considerado o maior polo do nordeste e o 2º maior do Brasil. É referência no campo
de oftalmologia, de cardiologia e de oncologia, abrigando ainda ilhas de excelência
como o IMIP (Instituto Materno Infantil Professor Fernando Figueira) e Fundação
Hemope (hematologia).

POLO DE ALIMENTOS 
E BEBIDAS

Devido à localização estratégica o Estado possui um polo de alimentos e bebidas em
Suape, formado por 16 empresas em operação e 4 em implantação.

POLO DE ECONOMIA 
CRIATIVA

Formado pelo Porto digital e Museu Cais do Sertão, considerados pelo governo como
símbolos “da nova economia do estado”. Design, cinema e games também são produtos
incentivados pela gestão. O Porto digital – Tecnologia de informação consiste em um
parque tecnológico que estimula empreendimentos nos setores criativos, fornecendo
infraestrutura para capacitação, experimentação e atração de investimentos. São 200
empresas nacionais e internacionais, faturamento de 1 bilhão com 6.500 empregos.
Abriga também o Centro de Estudos e Sistema Avançados do Recife, C.E.S.A.R., eleito 2
vezes a melhor instituição brasileira de ciência e tecnologia.

COMPLEXO 
INDUSTRIAL 

PORTUÁRIO DE 
SUAPE

Polo relevante para a pesquisa a ser detalhado no próximo item.

ARENA 
PERNAMBUCO E 
CIDADE DA COPA

Polo pertencente ao objeto deste estudo. Será amplamente discutido no decorrer
deste trabalho. 
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do IRPJ devido, (iii) isenção de Adicional do Frete para Renovação da Marinha 

Mercante (AFRMM); e (iv) depreciação acelerada de bens adquiridos para efeito de 

cálculo de IRPJ e desconto dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e 

Confins11. 

Quadro 2: Polos do Estado de Pernambuco.  

 

Fonte: Pernambuco - Muitos Bons Negócios Começam com as Nossas Boas-vindas. Governo do 
Estado/2013. 

 

Os incentivos estaduais são primordialmente o Prodepe, o Prodinpe, o Prodeauto e 

o Programa de Incentivos para Energias Renováveis, detalhados no Quadro 3, 

seguinte.  

Os incentivos municipais são fundamentais à implantação de empreendimentos e as 

operações mais utilizadas são a redução de IPTU e ISS12, e das taxas de alvarás de 

funcionamento para empreendimentos e empresas. 

 

 

 

                                                   
11PIS/Pasep: Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público.  
Cofins: Contribuição para Financiamento da Seguridade Social.  
12 IPTU: Importo Predial e Territorial Urbano. ISS: Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza 

POLO 
FARMACOQUÍMICO 

E POLO 

Localizado na Mata Norte é um dos mais importantes polos e será destacado a no item a
seguir.

POLO DE 
CONFECÇÕES DO 

AGRESTE

Polo consolidado onde atuam mais de 22 mil empresas nos municípios de Caruaru,
Toritama, Santa Cruz do Capibaribe. Para complementação está em projeto a produção
de poliéster no Polo Suape.

 POLO DE LATICÍNIOS
Pernambuco se consolida como o 2º maior produtor de leite no NE. Localiza-se no
Agreste.

 POLO 
FRUTICULTURA NO 

VALE DE SÃO 
FRANCISCO

Localizado numa área de aproximadamente 220 mil hectares, irrigados pelo Rio São
Francisco, entre os estados da Bahia e Pernambuco, no extremo oeste do estado.
Destacam-se a cultura da banana, da manga e da uva. Na esteira da cultura da uva surgiu
o polo vinicultor com uma atuante produção de vinhos para o mercado nacional. 

POLO GESSEIRO DO 
ARARIPE

O sertão do Araripe já é responsável por 90% da produção nacional de gipsita, com uma
serie de micro e pequenas empresas.
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Quadro 3: Quadro de Programas.  

 

Fonte: Pernambuco - Muitos Bons Negócios Começam com as Nossas Boas-vindas. Governo do 
Estado/2013. 

 

1.4. Eixos de investimentos – Norte, Sul e Oeste 

 

Na análise territorial das ações governamentais é possível mapear áreas de 

expansão. Para a pesquisa, interessa a RMR, já anteriormente apresentada, e é 

possível identificar Eixos distintos com características de pontos de crescimento 

urbano e de atração de investimentos, que se conformam como palcos do divulgado 

“desenvolvimento”. Algumas áreas se sobressaem pelo porte, assim como pelos 

padrões dos empreendimentos em curso, pois são indústrias, serviços e conjuntos 

habitacionais de envergadura e com abrangências diversas. 

Para o presente estudo foram delimitados três eixos: Eixo Norte, Eixo Oeste e Eixo 

Sul, que representam áreas com tendência a sofrer profundas e irreversíveis 

alterações urbanas, sociais e culturais, em decorrência da quantidade de projetos e 

obras concluídas e em andamento. 

 

PRODEPE
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO DE PERNAMBUCO

Oferece benefícios fiscais para atividades industriais e centrais de
distribuição, implantação ou ampliação de investimentos em diversos
segmentos econômicos, durante um período de 12 anos renováveis por 
igual período. Há também os benefícios de crédito presumido de ICMS,
que são progressivos. 

PRODINPE
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

DA INDÚSTRIA NAVAL DE 
PERNAMBUCO

Apoia as indústrias produtoras de navios e plataformas de petróleo,
como também toda a cadeia de fornecedores envolvida neste
segmento. 

PRODEAUTO
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 

DO SETOR AUTOMOTIVO

Concede incentivos a fabricantes de veículos automotores e todas as
empresas de fornecedores destas indústrias.

PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA 
ENERGIAS RENOVÁVEIS

Oferece benefícios fiscais de ICMS para fabricantes de equipamentos para
geração de energia eólica e solar, bem como para os fornecedores de peças e
componentes.
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Na Figura 12, a seguir, está assinalada em vermelho a Região Metropolitana e 

circulados em amarelo os eixos delimitados. Recife, núcleo da RMR, está marcado 

cheio em amarelo e na figura é possível observar sua localização central e 

proximidade aos Eixos de Investimento.  

Na parte superior da Figura encontra-se o Eixo Norte, formado pelos Polos 

Farmacoquímico e Automotivo no município de Goiana. Numa área de 287 hectares 

à margem da rodovia BR-101, o projeto, considerado pioneiro pelo Governo Federal 

irá concentrar todos os requisitos internacionais para receber indústrias de 

medicamentos e biotecnologia.  

 

Figura 12: Eixos de Investimento. Fonte: Edição da autora a partir de mapa do Observatório das 
Metrópoles – IPPUR- PPGEO-MDU-FASE (2006). 

 

SLM 

Eixo Norte 

Eixo Oeste 

Eixo Sul 
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A Hemobrás (Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia) iniciou ali seu 

funcionamento no ano de 2011. (ver Fotografia 17). Outras empresas de 

medicamentos, insumos e cosméticos estão em fase de implantação. A iniciativa de 

estímulos ao Polo, segundo o Governo Estadual, visa a atração de empresas, 

pesquisadores e acadêmicos de todo  mundo, por meio de políticas de incentivos 

fiscais e oferta de infraestrutura.  

 

Fotografia 17: Hemobrás em Goiana. Fonte: Site da Hemobrás. 
http://www.hemobras.gov.br/site/conteudo/fabrica.asp. Acessado em 03/03/2014. 

Ainda no Eixo Norte, outro grande empreendimento é a instalação de uma 

montadora de automóveis Fiat. Prevista para iniciar a produção em 2015, estão 

calculados valores na ordem de R$ 4,5 bilhões para implantação da montadora, 

além de uma fábrica de motores, de um centro de pesquisa e desenvolvimento e de 

um campo de provas, numa área total de 1.400 hectares. Estima-se que 40 a 50 

fornecedoras de autopeças estarão interligadas ao complexo. Essa região atraiu 

outras empresas do setor para locais diversos no Estado. Está projetada a 

instalação de uma fábrica de baterias Moura no município de Belo Jardim e no Polo 

Suape (Eixo Sul) serão instaladas duas fábricas de motocicleta, além de construídos 

conjuntos habitacionais de médio e grande portes. 

O Eixo Sul, constituído pelo Complexo Industrial Portuário de Suape situado nos 

municípios do Cabo de Santo Agostinho e de Ipojuca, não é recente como o Eixo 

Norte, mas atualmente recebe incentivos de diversas naturezas.  
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Criada como empresa pública do Estado de Pernambuco pela Lei Estadual nº 7.763, 

de 07/11/1978, a Suape - Complexo Industrial Portuário é hoje considerada uma das 

maiores empresas do Brasil, situada estrategicamente na rota de escoamento para a 

Europa, América do Norte e África. Ocupando uma área de 13.500 hectares, 

distribuídas em zona portuária, zona industrial, zona administrativa e zona de 

serviços. Estão também previstas áreas de preservação ecológica e cultural.  

Segundo o Governo Estadual, operam atualmente no Complexo mais de 100 

empresas, que geram cerca de 25 mil empregos diretos. Encontram-se em 

instalação outras 60 empresas, com a criação projetada de mais 23 mil empregos 

diretos, havendo ainda a previsão de 70 mil postos de trabalho na construção civil 

desses empreendimentos. 

Trata-se de um imenso complexo com grandes atividades, como a Refinaria Abreu e 

Lima, o Polo Petroquímico, o Polo Siderúrgico, o Polo Metalmecânico e o Polo 

Naval. (ver Fotografia 18). 

 
 

Moderno em termos tecnológicos e logísticos, o porto dispõe de condições técnicas 

nos padrões internacionais, o que atrai diversas atividades para seu entorno, 

inclusive moradias e escritórios, como anunciam campanhas publicitárias de 

edifícios empresarias e conjuntos residenciais. 

Dos 13,5 mil hectares, 59% estão destinados à preservação do meio ambiente. Há 

ainda o Fórum Suape Sustentável, que se propõe a estimular o plantio de mudas 

nativas da Mata Atlântica na área.  

Fotografia 18: Foto geral 
do Porto Suape.  

Fonte: Site de Suape. 
http://www.suape.pe.gov.br/
press/downloads.php?type

=1. Acessado em 
03/03/2013. 
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O Eixo Oeste da RMR centraliza-se no município de São Lourenço da Mata e 

engloba seu entorno. Seu principal empreendimento é a arena multiuso, projetada 

nos padrões internacionais da Fédération Internationale de Football Association – 

FIFA,  idealizada e construída para a Copa do Mundo de Futebol do Brasil de 2014. 

A arena esportiva traz a reboque diversos empreendimentos, sendo o maior a 

Cidade da Copa, complexo urbano apresentado como a primeira Smart City da 

América Latina, a ser construído na mesma gleba.  

No programa da Cidade da Copa está inserido um conjunto de usos de naturezas 

diversas. Na Figura 13, a seguir, é possível observar seus componentes: área para 

infraestrutura, arena multiuso, hotéis, centro de convenções, escritórios, campus 

universitário, hipermercado, áreas de recreação e para uso governamental, arena 

indoor, locais para uso misto e equipamentos, setor habitacional e trecho de 

preservação (Fonte: Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, 2012). Não há previsão 

exata do início das obras; a empresa responsável afirma que ocorrerá em 2015.  

 

Figura 13: Estrutura Espacial da Cidade da Copa. Fonte: Relatório de Impacto Ambiental – RIMA 
dez 2012. 
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Na Fotografia 19, seguinte, é possível observar a rodovia BR-408 em primeiro plano, 

que foi recentemente duplicada. À esquerda se localiza a Arena e a área livre em 

volta, na qual será erguida a Cidade da Copa. Ao fundo (à direita), é possível 

observar a capital Recife. Do lado esquerdo da Arena encontram-se o rio Capibaribe 

e casas do município de Camaragibe. 

 

 

Fotografia 19: Foto aérea de São Lourenço da Mata, vista da Rodovia BR-408, a arena esportiva à 
esquerda e seu entorno, local de construção da Cidade da Copa. Junho de 2013. Fonte: Ficheiro 

Itaipava Arena Pernambuco.  

 

Esse Eixo será tratado mais especificamente como estudo de caso para alimentar as 

reflexões aqui propostas.   
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2. O DESENVOLVIMENTO RUMO AO OESTE METROPOLITANO – SÃO 
LOURENÇO DA MATA E CAMARAGIBE 
 

O recorte selecionado para a pesquisa é formado pelos municípios de São Lourenço 

da Mata e Camaragibe, ambos pertencentes ao Eixo Oeste, território diretamente 

impactado pela instalação do empreendimento. 

As razões que motivaram tal escolha foram: São Lourenço da Mata é o território 

onde será construída a Cidade da Copa e Camaragibe o município mais próximo ao 

empreendimento. Este último mantém as mais significativas relações funcionais com 

o município vizinho.  

Importa ressaltar que Camaragibe teve seu fluxo viário e populacional com São 

Lourenço da Mata potencializado a partir da construção de uma ponte no ano de 

2013, ligando o município diretamente à gleba da futura Cidade. Ainda, uma estação 

de metrô e uma linha expressa de ônibus foram construídas para atender à Cidade 

da Copa. 

 

 

Figura 14: Cidade da Copa e municípios do seu entorno. Fonte: Autora, a partir de imagem do 
Google Maps, 2014. 
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De acordo com a Figura 14, anterior, é possível observar a localização da Cidade da 

Copa, marcada na cor laranja, e os municípios em seu entorno, São Lourenço da 

Mata, Camaragibe, Recife e Jaboatão dos Guararapes. Com marcação pontilhada 

em amarelo, delimita-se o perímetro urbano mais próximo ao empreendimento, 

abrangendo os municípios de São Lourenço da Mata e de Camaragibe.  

É importante ressaltar na figura citada, a relevância do eixo do rio Capibaribe, 

principal curso d’água da região, e a localização da Cidade da Copa à sua margem 

direita. 

Na Figura 15, a seguir, estão representados os eixos viários principais: as rodovias 

BR-408 e PE-05, esta a avenida principal de Camaragibe. Outros elementos estão 

marcados, como a ponte, a arena esportiva com o nome de Itaipava Arena 

Pernambuco e a gleba da Cidade da Copa em amarelo tracejado. É possível 

observar os aglomerados urbanos mais próximos à Arena: o bairro de Penedo, em 

São Lourenço da Mata, e o centro de Camaragibe, mais densamente ocupado. O 

centro de São Lourenço da Mata aparece embaixo do nome do município. 

 
Figura 15: Entorno da gleba da Cidade da Copa. Fonte: Autora, a partir de imagem do Google Maps, 

2014. 
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Neste Capítulo, serão tratados aspectos referentes à caracterização dos municípios. 

Reflexões que abrangem aspectos históricos, culturais, socioeconômicos, de 

infraestrutura e de urbanização serão expostas para compreensão dos mesmos.  
 

2.1. Um olhar sobre os territórios 
 

2.1.1. Dimensão histórica 
 

O resgate histórico é importante para o entendimento de como se configuram hoje 

os municípios e como diversos agentes atuaram e atuam em seus territórios. Essa 

visita histórica apresenta elementos que conduzem ao entendimento da 

conformação atual dos municípios.   

A região onde se situam os municípios de São Lourenço da Mata e Camaragibe era 

área de extensa floresta e habitada por índios Tupinambá, que ocupavam as bacias 

dos rios Beberibe (a norte de Camaragibe) e Capibaribe. Com abundância de pau-

brasil, a área foi ocupada pelos portugueses que desenvolveram intensa atividade 

extrativa, sobretudo de madeira. As relações econômicas eram baseadas na 

exploração pelo uso da força, ou através do escambo (troca de mercadorias).  O 

comércio da madeira destinada à exportação muito influenciou na aglomeração de 

pessoas e, posteriormente, na construção de engenhos de cana-de-açúcar, que 

vieram a se tornar povoados e depois cidades. Importa ressaltar que, à época, o rio 

Capibaribe se constituía como principal eixo de transporte de mercadorias para o 

Recife. 

A indústria açucareira se afirma como principal fonte econômica da região, com 

significativo comércio de açúcar e de escravos, além de bens e serviços voltados 

àquela atividade. Inicialmente, ocorria apenas a extração do pau-brasil, mas, no fim 

do século XVI, já existiam sete usinas de açúcar em funcionamento na região. 

Naquele período, São Lourenço foi instaurado como entreposto comercial português. 

Ali, os colonizadores ergueram duas igrejas, uma no atual distrito de Matriz da Luz, 

considerada a terceira igreja construída do Brasil, em 1540, período inicial de 

colonização, e posteriormente, em 1621, outra igreja, no alto de uma colina, sob a 

invocação de São Lourenço. (ver Fotografias 20 e 21 seguintes). 
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Fotografias 20 e 21: Igreja Matriz da Luz. Fonte: http://www.leiaja.com/ cultura/2013/01/31/; 

Acessado em 08/09/2014. Igreja Matriz de São Lourenço, paço da Prefeitura Municipal.  
Fonte: Prefeitura de São Lourenço da Mata. 2013. 

 

O povoamento da área onde hoje se localiza o município de Camaragibe teve início 

no século XVI em torno de engenhos, como o Camaragibe, fundado em 1549 e que 

emprestou seu nome ao município.  

Segundo consta na carta de Duarte Coelho Pereira (primeiro donatário da Capitania 

de Pernambuco) dirigida ao rei de Portugal, D. João III, em 1550, o Engenho 

Camaragibe era um dos mais prósperos da região; o que perdurou até a invasão 

holandesa (1630). A casa grande ainda se mantém em bom estado de conservação 

e se localiza num local de destaque, podendo ser avistada facilmente da avenida 

principal da cidade. 

Durante os três séculos seguintes, a área permaneceu ocupada por engenhos de 

açúcar. Entre os anos de 1891 e 1895, o engenheiro Carlos Alberto de Menezes 

fundou uma fábrica de tecidos e respectiva vila operária na localidade conhecida 

como Camaragibe, em terras do município de São Lourenço da Mata. Tratava-se de 

uma vila operária com 50 casas que provocou uma mudança no padrão e ritmo de 

crescimento da região, com a passagem de uma economia de agroindústria da 

cana-de-açúcar para outra, de base industrial têxtil. 

Havia também uma estação ferroviária que controlava o tráfego para duas cidades 

mais a oeste do Estado, Limoeiro e Timbaúba, cuja ferrovia foi aberta ao tráfego no 

final de 1881. A estrada de ferro tornou-se rapidamente em novo e importante eixo 

de escoamento da produção dos engenhos para o porto da capital, Recife (ver 

Fotografia 22). Atualmente, ainda podem ser avistados trilhos em muitos trechos. 
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Nas Fotografias a seguir, 22 e 23, vê-se a estação como se encontra atualmente e 

um registro de diretores e engenheiros ingleses da empresa Great Western que 

operava os trens em todo Estado, em agosto de 1906, na mesma estação.  

  

Fotografias 22 e 23: Estação em 2009. Foto: Sydney Correa. Site:http: //www.estacoes 
ferroviarias.com.br/e; Diretores e engenheiros ingleses da empresa Great Western que operava 

em todo o estado na estação de Camaragibe em agosto de 1906.  
http://www.estacoesferroviarias.com.br/ Acessados em: 20/13/2014. 

 

O vilarejo São Lourenço cresceu, tornando-se distrito de Recife e Paudalho por 

alvará de 13 de outubro de 1775. Foi elevado à categoria de vila, com a 

denominação de São Lourenço da Mata, pela Lei Provincial nº 1805, em 13/06/1884, 

quando foi desmembrado de Recife e de Paudalho e finalmente instalado como 

município em 10/01/1890.  

O distrito de Camaragibe foi criado pela Lei Municipal nº 21, de 05 de março 1908, 

subordinado ao município de São Lourenço da Mata. Em 20 de dezembro de 1963, 

a Lei Estadual nº 4.988 elevou o distrito à categoria de município, o qual foi extinto 

em 06 de julho de 1964 pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, por decisão no 

Mandado de Segurança nº 59.906, voltando seu território a integrar o do município 

de São Lourenço da Mata. Foi novamente elevado à categoria de município em 14 

de maio de 1982 pela Lei Estadual nº 8.951. O município, formado apenas pelo 

distrito-sede, foi instalado no dia 31 de janeiro de 1983.  

A seguir, é apresentada uma sequência de fotografias da configuração atual dos 

municípios. A Fotografia 24 representa o centro mais antigo de São Lourenço da 



79 
 

Mata, com um conjunto de casas preservado. A Fotografia 25 demonstra uma 

ocupação irregular que ocorre à margem do rio Capibaribe em São Lourenço da 

Mata; não se tem indicação precisa do tempo de ocupação, mas seus moradores 

afirmam que são recentes, dos últimos 4 ou 5 anos. As Fotografias 26 e 28 são de 

Camaragibe, onde se vê sua configuração urbana. A Fotografia 28 é da artéria 

principal, a Av. Delmiro Golveia, em torno da qual se localizam prédios públicos, 

hospitais e centro comercial. A fotografia 27 é uma vista aérea de São Lourenço da 

Mata, cortada pelo rio Capibaribe.  

 

 

Fotografia 24: Centro de São Lourenço da Mata.  
Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1347981. Acessado em 20/10/2014. 

 

 

 

 

 

Fotografia 25: Margem do rio Capibaribe em São Lourenço da Mata. Fonte: Autora. 2012. 
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Fotografia 28: Vista de Camaragibe.  
Fonte: http://www.aquipernambuco.com.br/cidades/CAMARAGIBE/ Acessado em 20/01/2014.  

 

 

 

Fotografias 26 e 27: Acima, vista de 
Camaragibe e prédio da prefeitura à 

esquerda. Fonte: Jackson Veríssimo 
(2014). À direita, foto aérea do rio 

Capibaribe e São Lourenço da Mata. Fonte: 
Secretaria das Cidades (2011). 
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2.1.2. Dimensões econômica, populacional e de infraestrutura  
 

Camaragibe e São Lourenço da Mata são dois dos municípios com menor PIB per 

capita da RMR, superados apenas pelo município de Araçoiaba. São Lourenço da 

Mata situa-se na 12° mais baixa colocação e Camaragibe a 13°, como pode ser 

observado na Tabela 2 abaixo. 

Tabela 2: PIB per capita 

 

Fonte: Banco de Dados do Governo - PE - Perfil Municipal - Agência Condepe/Fidem. 

 

Nos dias atuais, o município de Camaragibe possui um centro de serviços 

importante para os municípios próximos (ver Fotografia 29 seguinte), principalmente 

para os habitantes de São Lourenço da Mata, que lá encontram um comércio de 

maior porte e diversidade. Há também um grande terminal de integração de ônibus, 

que absorve passageiros de municípios do interior com destino à capital e vice 

versa, além de estação de metrô, utilizada pelos moradores dos dois municípios.  
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Fotografia 29: Avenida comercial principal de Camaragibe. Fonte: Jackson Veríssimo. 
Janeiro de 2014. 

 

Já São Lourenço da Mata possui centro comercial que atende principalmente aos 

moradores do próprio município. Apesar de comércio com características locais, 

conta com mais agências bancárias que Camaragibe, atendendo também aos 

moradores daquela cidade. Os dois municípios mantêm fluxos constantes de 

moradores, que se deslocam entre as cidades para utilizar serviços de escola, 

saúde, lazer e trabalho. 

Uma recente publicação intitulada “Pernambuco em Rede”, editada pela Agencia 

Condepe/Fidem – Governo do Estado em 2013, apresentou dados sobre redes de 

fluxos (com foco em comércio e serviços) em Pernambuco.  

Naquela publicação, o Estado foi dividido em grupos de municípios que possuem 

relações de fluxos. Segundo o documento, o núcleo Recife engloba 14 municípios 

em sua rede de influência. São Lourenço da Mata e Camaragibe encontram-se ali 

incluídos. 
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Para o documento, a Rede Urbana, 

[...] não constitui um simples aglomerado de cidades. Ela se ordena e 
se hierarquiza, considerando suas partes, que vão dos centros 
locais, centros que influenciam apenas o próprio município, até as 
metrópoles, centros que possuem extensa área de influência no 
território nacional. (Pernambuco em Rede, 2013, p.15). 

Como justificativa para seleção das redes, a publicação explicita que as cidades se 

articulam de forma direta como vínculo principal e de forma indireta como vínculo 

secundário por meio de outras cidades, trocando mercadorias e informações, 

configurando assim um sistema que se retroalimenta. Forma-se com tal dinâmica 

uma rede urbana, com as cidades entre si interligadas. 

De acordo com o estudo, nenhum dos dois municípios apresenta centralidade em 

relação ao outro, vez que oferecem serviços e atividades diversificados. Ambos os 

municípios dispõem de Universidade e Agência do Trabalho, possuindo ainda São 

Lourenço da Mata escola técnica, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Saúde, 

agências bancárias e o Hospital Geral Regional. Já o comércio de Camaragibe é de 

maior porte. Há, em razão dessa diversidade complementar, um ininterrupto 

deslocamento de moradores entre os municípios. 

Apontou o estudo que aqueles municípios podem ser considerados como “cidades 

dormitórios”; a oferta de empregos locais não é suficiente e muitos moradores se 

deslocam ao Recife em busca de trabalho13. É possível observar o fluxo intenso de 

pessoas nos pontos de ônibus e de metrô com destino à capital, todos os dias úteis 

da semana, no período da manhã e no desembarque à noite. Uma moradora de São 

Lourenço da Mata14 relata que muitas mulheres trabalham em “casas de família”, 

como também nas praias da capital. Ela e seu grupo de vizinhas comercializam 

amendoim, castanha e ovos de codorna na praia de Boa Viagem. Segundo a 

entrevistada, apesar das pessoas trabalharem em atividades diversas, como 

comércio e empresas, é grande a quantidade de homens na construção civil. 

                                                   
13 Informação confirmada pela Secretaria de Governo de São Lourenço da Mata, em setembro de 
2014. 
14 Entrevista realizada em setembro de 2014, concedida por Dona M. J. Ferreira, no centro de São 
Lourenço da Mata.  
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No que diz respeito à participação do PIB do município no PIB do Estado, 

Camaragibe está na 9ª e São Lourenço da Mata na 11ª colocações entre os 14 

municípios metropolitanos, com índices abaixo de 1%. (ver Tabela 3). Verifica-se, 

portanto, que esses municípios estão entre os mais pobres da RMR. 

Tabela 3: Participação do PIB do município no PIB do Estado 

 

Fonte: Banco de Dados do Governo - PE - Perfil Municipal - Agência Condepe/Fidem  
a partir do IBGE. 

 
Nos aspectos socioeconômicos, verifica-se que o município de São Lourenço da 

Mata é o 10º em relação ao Índice de Desenvolvimento Humano - IDH e Camaragibe 

é o 5º dentre os 14 municípios metropolitanos. Observa-se que o IDHM da maioria 

dos municípios da RMR encontra-se na faixa de médio.15 (ver Tabela 4, a seguir). 

                                                   
15 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) mede o progresso de uma nação a partir de três 
dimensões: renda, saúde e educação. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o 
desenvolvimento humano. É considerado muito baixo o IDHM entre 0 e 0,49, baixo entre 0,5 e 0,59; 
médio de 0,6 e 0,69, alto 0,7 e 0,79 e muito alto entre 0,8 e 1,0. Fonte: Site PNUD. 
http://www.pnud.org.br/idh/IDH.aspx?indiceAccordion=0&li=li_IDH. 
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Tabela 4: Índice de Desenvolvimento Humano – IDH 

 

 

Fonte: BDE- Base de Dados do Estado de Pernambuco/ Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento/ PNUD/ 2010. 

 

Comparando os dados de crescimento populacional de São Lourenço da Mata e 

Camaragibe com os demais municípios da RMR, verifica-se que têm 

respectivamente a 5ª e a 6ª menores taxas da RMR. Olinda e Abreu e Lima 

apresentaram as menores taxas de crescimento da RMR. (ver Tabela 1, p. 60). 

Esses dados apontam que a RMR continua crescendo no sentido norte e sul, 

encontrando-se as quatro maiores taxas em Igarassu e Ilha de Itamaracá ao norte e 

no Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca ao sul, nas proximidades do Terminal 

Portuário de Suape.  

Segundo o documento “Oeste Metropolitano. Diagnóstico para o desenvolvimento 

Sustentável”, publicado pelo Governo Estadual em 2011, a região oeste da RMR 

apresenta áreas não urbanizáveis, devido a fatores como a existência de áreas com 

declividades incompatíveis a atividades urbanas e a presença de mananciais e 

matas com leis específicas de proteção ambiental. Não obstante, o documento 



86 
 

informa que há uma evidente indicação de expansão urbana na área devido aos 

empreendimentos de grande porte planejados para a região.  

Apesar de haver áreas não urbanizáveis, como explica o documento, existem 

inúmeras glebas rurais aptas a serem loteadas, como será demonstrado neste 

capítulo. Os municípios também podem sofrer transformações na conformação de 

seus territórios, uma vez que contêm áreas com imóveis de baixo valor de 

comercialização, o que favorece a especulação imobiliária. As incorporadoras 

adquirem unidades pequenas a baixo custo e as transformam em lotes maiores para 

novas construções, maximizando assim seu valor fundiário. 

Nos aspectos de ocupação dos municípios componentes da Região Oeste, São 

Lourenço da Mata apresenta simultaneamente a menor população, o maior território, 

a menor densidade demográfica e a maior taxa de crescimento. Os municípios do 

Recife e Jaboatão dos Guararapes são os que possuem maiores populações e 

menores taxas de crescimento. (ver Tabela 1, p.60). 

Além de apresentarem índices altos de pobreza, São Lourenço da Mata e 

Camaragibe possuem escassez de rede de esgotamento sanitário, índice 

mundialmente reconhecido como fundamental à qualidade das cidades, conforme 

Tabela 5, seguinte. 

 

Tabela 5: Dados de água e esgoto em relação a capital Recife 

 

Fonte: Companhia Pernambucana de Saneamento – Compesa. 2012. 

 

Todo o Estado de Pernambuco apresenta um quadro bastante precário em relação à 

rede de esgotos e tratamento de resíduos. A capital, território com a maior área de 

cobertura, possui apenas 38,89% de coleta de esgotos, ou seja, cobertura de 

tubulações que conformam a rede de esgotamento. 
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Esse índice não revela o percentual de tratamento, pois muitos locais possuem 

redes de esgoto, mas não são ligadas a Estações de Tratamentos.  Esses efluentes 

são despejados em canais de água pluvial, formando assim um cenário calamitoso 

de ausência de saneamento básico.  

Os dados nacionais de acesso a redes de esgoto demonstram que o Nordeste 

brasileiro possui os menores índices de rede coletora. Em pesquisa realizada em 

2008, o IBGE constatou que quase metade da população sem acesso a 

esgotamento está na região Nordeste (ver Gráfico 2). Ressalta-se que nos últimos 

anos não houve alteração significativa nesse quadro, pois o país não implementou 

programas de esgotamento sanitário em larga escala.  

Gráfico 2: Número de pessoas sem acesso à rede coletora de esgoto segundo as grandes  
regiões. 2008 

 

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais. Pesquisa 
Nacional de Saneamento Básico 2008. 

 

Importa ressaltar que os percentuais elevados de ligações para fornecimento de 

água não correspondem a uma oferta adequada, o que tem levado a instituição 

responsável (Compesa) a realizar racionamentos para promoção de uma 

distribuição equitativa.  
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2.1.3. Dimensão ambiental 

 

Dos elementos que compõem a paisagem dos municípios, ressalta-se o meio 

ambiente natural, formado pelas matas, unidades de conservação e mananciais, 

assim como o patrimônio cultural e a morfologia urbana existente, que estão em 

risco ante o modelo de crescimento urbano implementado na região.  

A área dos municípios concentra grande número de mananciais e São Lourenço da 

Mata, diferentemente de Camaragibe, ainda possui grandes porções de terra em 

áreas rurais, consideradas pelo Governo do Estado como ambientalmente frágeis. 

(Oeste Metropolitano. Diagnóstico para o Desenvolvimento Sustentável, 2010). 

A Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH registra as nascentes distribuídas 

em toda a região. Há documentação que indica a localização de algumas delas, mas 

um incontável número de outras ainda não foi catalogado. O órgão exige, nos 

projetos que analisa, pesquisas de campo para detecção de nascentes e indica a 

necessidade de preservação, respeitando-se um raio de 50 metros à sua volta que 

não pode ser alterado. Apesar da legislação, a CPRH admite não possuir 

capacidade técnica para fiscalização e controle. 

Ainda, segundo técnica do órgão16, a impermeabilização do solo, o recobrimento de 

nascentes e o desmatamento, mesmo em pequenas escalas, alteram 

definitivamente o ambiente natural.  

Em São Lourenço da Mata encontram-se mananciais que abastecem a região e a 

capital. A barragem de Tapacurá converte-se no mais importante represamento de 

água da região e influi diretamente no fornecimento da capital. Goitá e Várzea do 

Una, por sua vez, abastecem os municípios menores em seus entornos. (ver Quadro 

4 e Fotografia 30, seguintes).  

 

 

                                                   
16 Entrevista concedida pela Gerente de Licenciamentos da CPRH – Agência Estadual de Meio 
Ambiente em março de 2013. 
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Quadro 4: Lista de açudes - São Lourenço da Mata  

 

Fonte: BDE - Base de Dados do Estado. 2010. 

 

 

Fotografia 30: Barragem de Tapacurá. Fonte: Prefeitura de São Lourenço da Mata. 2012.    

        

Em São Lourenço da Mata encontram-se seis das 32 Unidades de Conservação 

Estaduais, situadas no Bioma Atlântico. São, em sua maioria, reservas ecológicas 

localizadas na bacia do rio Capibaribe, como representado no Quadro 5, a seguir. 

As reservas ecológicas são divididas em: Reservas Ecológicas Categorizadas para 

Refúgio de Vida Silvestre; Reservas Ecológicas Categorizadas para Parque 

Estadual e Reservas Ecológicas Categorizadas para Reserva de Floresta Urbana, 

segundo a Lei Estadual nº 14.324, de 03/06/2011. 

Em São Lourenço se localizam as matas de Tapacurá, do Camucim, do Engenho 

Tapacurá, do Outeiro do Pedro, da Quizanga e do Toró, classificadas como de 

Proteção Integral, como representado na Figura 16, a seguir. 
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Quadro 5: Unidades de Conservação do Município São Lourenço da Mata - Reservas Ecológicas 
 

Unidades de Conservação UC – São 
Lourenço da Mata Bacia Diploma Legal 

Área Total 
da UC (em 
hectares) 

RE Mata de Tapacurá Privado Capibaribe Lei Estadual 9.989/87 100,92 

RE Mata do Quizanga Privado Capibaribe Lei Estadual 9.989/87 228,56 

RE Mata do Outeiro do 
Padre Privado Capibaribe Lei Estadual 9.989/87 51,24 

RE Mata do Toró Público Estadual e Privado Capibaribe Lei Estadual 9.989/87 80,70 

RE Mata do Camucim Público Estadual e Privado Capibaribe Lei Estadual 9.989/87 40,24 

RE Mata do Engenho 
Tapacurá Privada Capibaribe Lei Estadual 9.989/87 316,32 

Extensão Territorial    818,38 ha 

Fonte: Governo do Estado de Pernambuco, Oeste Metropolitano – Diagnóstico para o 
Desenvolvimento Sustentável, Produto 2. 2011. (RE: Reserva Ecológica, UC: Unidade de 

Conservação). 

 

Figura 16: Áreas verdes e recursos hídricos. São Lourenço da Mata e Camaragibe.  
Fonte: autora. 2014.  
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No Quadro 5, anterior, observa-se que todas estão localizadas em terrenos 

particulares. Apenas duas pertencem parcialmente ao Estado. Com tal configuração, 

a preocupação com a preservação ambiental da região reveste-se de importância, 

pois há uma crescente especulação imobiliária que transforma grandes propriedades 

em loteamentos. Apesar de classificadas como áreas de preservação integral, sabe-

se que, sem fiscalização adequada, as reservas são passíveis de desmatamento.  

Um exemplo ilustrativo é o empreendimento Reserva São Lourenço, cujo nome 

denuncia sua localização. Trata-se de um loteamento, localizado próximo à reserva 

de igual denominação, numa área de 32 hectares, com 64 blocos de apartamentos, 

totalizando 2.048 habitações, cada uma com aproximadamente 48,00m² de área. Na 

descrição do empreendimento há informação de que o terreno se localiza entre dois 

engenhos: o São José e o Constantino. A propaganda do loteamento informa que 

haverá 10% de preservação de Mata Atlântica, bem como da mata ciliar do Riacho 

Muribara. (Revista de divulgação, Pernambuco Construtora, 2014). 

Uma indagação é se esses pequenos percentuais de reserva natural preservada 

serão suficientes para manutenção da fauna, flora e ambiência natural. A partir de 

informações levantadas na Prefeitura de Camaragibe, constatou-se que não há 

plano de preservação ambiental que responda essa questão. Técnicos da Prefeitura 

informaram que haveria necessidade de um plano ambiental regional a ser 

implementado pelo Governo Estadual, pois a prefeitura não dispõe de recursos para 

tal. 

Em São Lourenço da Mata existe uma instituição denominada Fundação Nacional 

do Pau-Brasil – Funbrasil, que funciona desde o ano 1970 por iniciativa do então 

professor Roldão de Siqueira Pontes, da Universidade Federal Rural de Pernambuco 

- UFRPE. A entidade atua em campanhas nacionais de plantio da árvore. Uma das 

conquistas da fundação foi a transformação de uma antiga escola agrícola, 

localizada em terras da Barragem Tapacurá, em Estação Ecológica com o mesmo 

nome, além de efetuar o plantio de 50 mil árvores como medida mitigadora da 

construção da barragem.  

Já em Camaragibe, de acordo com o zoneamento do Plano Diretor há três macro 

zonas de conservação ambiental mais restritivas: a ZCA – Zona de Conservação 
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Ambiental, a ZPM – Zona de Proteção de Manancial e a ZPP – Zona de Proteção 

Permanente. 

Os dois municípios estão inseridos na mais recente Unidade de Conservação de 

Uso Sustentável - APA – Área de Proteção Ambiental Adeia/Beberibe, criada em 

2010, juntamente com Recife, Paulista, Abreu e Lima, Igarassu, Araçoiaba e 

Paudalho. Essa APA é formada por Mata Atlântica e possui 31.634,00 hectares. Sob 

essa classificação, pode haver ocupação humana e o Uso Sustentável tem como 

objetivo proteger a diversidade biológica e disciplinar os processos de ocupação e 

utilização dos recursos naturais. 

 

2.1.4. Dimensão cultural - Patrimônio arquitetônico colonial e indígena 

 

Além do ambiente natural, nos municípios há um relevante conjunto arquitetônico 

deixado pelo período colonial que carrega a memória e a identidade local. 

Engenhos, igrejas, edificações históricas, tecidos urbanos e patrimônio ferroviário 

representam esse conjunto. 

Dos oito engenhos catalogados no Estudo de Impacto Ambiental - EIA Arco Viário 

da RMR, apenas dois estão em processo de tombamento pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - Iphan, ambos em São Lourenço da Mata: 

o Tapacurá e o Colégio. Segundo o documento, os engenhos Araújo, Covas, Pixaó, 

São João, Cangaçá e Coepe ainda mantêm construções relevantes, desde ruínas 

como no São João, até estruturas conservadas como no Cangaçá.  

Em Camaragibe, a casa grande do engenho de mesmo nome é reconhecida como 

patrimônio histórico pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de 

Pernambuco - Fundarpe e está em processo de tombamento federal pelo Iphan. 

Os técnicos das Prefeituras informam que não têm ingerência na maioria das 

edificações antigas, pois se localizam em propriedades privadas. E, ainda, que não 

há registro catalogado de todo o patrimônio da região. Apenas os prédios públicos 

são passíveis de gestão municipal.  
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Fotografias 31 e 32: Igreja e casa grande do Engenho Tapacurá. Fonte: EIA Estudo de 
Impacto Ambiental - Arco Viário da RMR/2013. 

  

Fotografias 33 e 34: Ruínas de fábrica e estrutura de armazém. Engenho Tapacurá.  
Fonte: EIA Estudo de Impacto Ambiental - Arco Viário da RMR/2013. 

 

Esses aspectos de ausência de registro e de catalogação apropriada, inclusive de 

processos de tombamento, e ainda, a localização em propriedades privadas, faz 

com que os exemplares corram risco de descaracterização, ou mesmo de 

desaparecerem. Nas Fotografias 31, 32, 33 e 34 acima, estão representados 

elementos do patrimônio ainda preservados. 

Em Camaragibe, por exemplo, a antiga fábrica de tecidos, importante patrimônio 

cultural do município, será transformada em um dos empreendimentos do conjunto 

urbano denominado Reserva Camará (ver Fotografia 36). Nas fotografias a seguir é 

possível observar o detalhe da fachada do prédio que se encontra preservado, bem 

como o projeto de intervenção que manterá apenas duas fachadas e construirá 

diversos prédios na área livre do terreno da antiga fábrica. (ver Fotografias 35, 36, 

37 e 38).  
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Fotografia 35 e 36: Antiga Fábrica de Tecidos.  
Fonte: http://www.cartacapital.com.br/sociedade/quanto-vale-a-historia-de-uma-cidade-9582.html. 

E projeto da Reserva Camará. Fonte: http://www.camarashopping.com.br/. Acessado em 
02/09/2014. 

  

Fotografias 37 e 38: Detalhe da Fábrica de Tecidos. E cachoeira e lago em terras da antiga 
fábrica. Fonte: http://diretodosmanguezais.blogspot.com.br/p/.html. Acessados em: 10/08/2014. 

Além da fábrica e da casa grande do engenho, no mesmo terreno, o documento 

“Camaragibe Melhor”, da AVSI17, registrou exemplares da arquitetura colonial: o 

Casarão do engenho Timbi, a Vila da Fábrica com diversas edificações, a antiga 

estação de trens da Great Westen, o Convento das Carmelitas Descalças, o antigo 

Seminário Cristo-rei (atual fórum) e o casarão do engenho Camaragibe, este o único 

com tombamento estadual (Fundarpe). 

Em relação ao registro da presença indígena no local, há ainda menos informações. 

Os artefatos são descobertos à medida que são realizadas escavações para 

                                                   
17 Camaragibe Melhor - Diagnóstico Urbano, Socioeconômico, Histórico e Cultural de Camaragibe 
(PE) com Estudos da Macroárea e Estratégias de Intervenção para o Desenvolvimento.  Programa 
realizado pela Fundação AVSI (Associação Voluntários para o Serviço Internacional)  em parceria 
com o Governo do Estado, Prefeitura de Camaragibe e União Europeia. (no prelo 2014). 
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construção civil. Os achados arqueológicos são facilmente desprezados, pois não há 

fiscalização de órgãos especializados. Quando o empreendimento é de grande 

porte, a prospecção arqueológica é exigida pelos Estudos de Impacto; quando não, 

são facilmente ignorados.  

De acordo com o EIA supracitado, existem quatro sítios arqueológicos registrados 

pelo Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos do Iphan no município de São 

Lourenço da Mata, todos referentes à ocupação colonial. Há também registros de 

presença indígena de até 400 anos passados. Alguns desses sítios estão em terras 

privadas, nas quais o controle do que é retirado e a garantia da preservação são 

inexistentes. 

Não há dúvida de que os municípios possuem um relevante conjunto de valor 

cultural e ambiental que representa a história e a formação da região. O crescimento 

urbano que ocorre nos dias atuais e sua perspectiva de aumento, esperado e 

fomentado pelas municipalidades e pelo Governo do Estado, pode vir a destruir 

elementos importantes. As reservas, matas e unidades de conservação também se 

encontram em estado de vulnerabilidade. Comumente, no Brasil, a urbanização se 

apropria de áreas verdes, com impactos imensuráveis na paisagem natural. 

Nesse sentido, Veras (2014) argumenta que a identidade de um povo se constrói 

também com a paisagem, pois esta é produto de uma relação necessária que o 

homem desenvolve com o meio ambiente, natural e construído. Assim, o processo de 

retirada de elementos definidores da paisagem de determinados locais altera a 

percepção das pessoas em relação a seu sentido de lugar. 

Quando se destrói uma paisagem, perde-se de forma irreversível 
parte desta identidade, da memória e dos valores que se manifestam 
naquilo que é visível e que o olhar apalpa, mais ainda, aquilo que 
revela as especificidades dos lugares, das cidades, da sua história 
e das formas de se viver e de se interagir. Sendo produto coletivo, a 
paisagem é um direito de todos. (Veras, 2014, apud Cisneiros, 2014, 
grifo nosso). 

A nova paisagem a ser formada pela construção de empreendimentos pode vir a 

romper com as existentes formas de apropriação e de sensações que o espaço 

tanto urbano, quanto rural, oferece. A representação da história e memória das 

famílias, suas relações com o espaço construído, com o meio ambiente natural, bem 
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como o sentido de pertencimento das pessoas em relação ao meio em que vivem, 

também são alterados. 

A preocupação iminente é com o modelo arquitetônico e urbano que se inaugura no 

território, com privatização e segregação de espaços de convivência e inserção de 

elementos diferentes dos existentes, que se convertem em conjuntos de grandes 

edifícios inseridos em loteamentos, com uma imagem de “modernidade”, que 

tendem a “negar” as tradicionais ocupações locais, de pequenas casas em ruas 

estreitas, e seu patrimônio arquitetônico. 

A fala do Secretario de Cultura de São Lourenço da Mata demonstrou preocupação 

com o patrimônio localizado nas propriedades privadas, bem como dentro da cidade. 

De acordo com seus argumentos, se a proposta financeira apresentar lucratividade, 

o que é bastante provável, os proprietários permitirão a demolição das edificações, 

muitas históricas, para construção de novos prédios. O mesmo pode ocorrer em 

fazendas, sítios e matas. 

Os agentes da nova “urbanidade” que se apresenta na região, provavelmente não 

irão se preocupar com as características da paisagem, quer sejam culturais quer 

ambientais, únicas no país. Esse modelo de desenvolvimento, de uma forma geral, 

nega o antigo e estima o novo como simbologia do progresso.  

 

2.1.5. Dimensão urbana - Leitura do espaço e legislação vigente 
 

“As pessoas vivem em explosões cotidianas de contradições urbanas [...]” (IASI, 

2013, p.41). As cidades se desenham nas relações humanas e urbanas que se 

fundem e se reproduzem. Estudar o desenho das cidades, seja ele formal ou 

informal, assim como a cidade “legal”, definida pelos Planos Diretores, pode apontar 

caminhos para a compreensão do fenômeno urbano. As páginas a seguir investigam 

essa dimensão nos municípios, numa tentativa de compreensão de sua natureza. 

Os municípios apresentam desenhos urbanos decorrentes das ocupações ao longo 

dos anos, norteados inicialmente pelos agrupamentos coloniais e pelas grandes 

extensões de terra, como já exposto.  Posteriormente, as grandes glebas foram 
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gradativamente transformadas em loteamentos, definidos pelos proprietários que os 

regularizavam, ou não, junto aos órgãos públicos. 

A regularização fundiária nos municípios é uma questão complexa e ocorre de 

acordo com as demandas e as necessidades dos proprietários, e se afirma como um 

problema crônico. A Prefeitura de Camaragibe deu início a um processo de 

regularização fundiária, com a meta de regularizar 1.20818 propriedades. Esse 

quadro não é incomum no restante do Estado, que busca ainda soluções para a 

regularização fundiária de seu território.  

De forma geral, observa-se que as tipologias habitacionais e comerciais dos 

municípios são de no máximo 3 pavimentos e em lotes pequenos; as famílias 

comumente residem em habitações unifamiliares. O arruamento é, em sua maioria, 

de vias de 6 a 9 metros, excetuando-se algumas escassas vias maiores e 

estruturadoras, onde se localizam o comércio e os serviços de maior porte. Os 

municípios de São Lourenço da Mata e Camaragibe apresentam topografias 

diversificadas, planas em trechos e de morros e declives  

em outras áreas (ver Fotografias 39, 40 e 41, seguintes). Nessa configuração de 

cidade, a rua é bastante utilizada pelos moradores. A convivência cotidiana com os 

vizinhos, a escassez de carros nas ruas mais estreitas, o comércio de rua e a escala 

urbana propiciam o encontro. 

  
 

Fotografias 39 e 40: Centro de Camaragibe. Fonte: http://www.caririnoticia. com.br/2011/06/.. 
Acessado em 20/07/2014. Arruamento de São Lourenço da Mata. Fonte: autora. 2014. 

 

                                                   
18 Fonte: Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente de Camaragibe. 2014 
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Fotografia 41: Vista de São Lourenço da Mata e do rio Capibaribe. Fonte: Secretaria das Cidades, 
Governo do Estado. 2012. 

 

Essa morfologia urbana está em processo de mudança. Despontam na paisagem 

conjuntos habitacionais com edifícios de 6 a 15 andares, com arquitetura retilínea e 

de repetição; conforme pode ser observado na Fotografia 42, seguinte.  

 

 

 

 

 

 

A moradia em apartamentos diminui a possibilidade de encontros no espaço público. 

Quando os prédios se localizam em conjuntos interligados por vias para utilização de 

veículos, os encontros ocorrem apenas nos espaços projetados para esse fim, 

Fotografia 42 : Conjunto 

habitacional em construção  

(São Lourenço da Mata).  

Fonte: autora. 2014. 
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quando existentes, reduzindo assim a possibilidade de convivência cotidiana e 

alterando as relações sociais. 

Ocupações informais também se apresentam na configuração espacial dos 

municípios. Agrupamentos que surgiram em áreas non aedificandi, em terras não 

privadas. São construções nas margens de mananciais, em áreas de relevo 

acentuado e vales. Em muitos casos, é observada a ausência de traçado formal de 

vias, com casas construídas em madeira ou alvenaria, configurando áreas de 

ocupação das camadas sociais mais baixas. (ver Fotografia 43). 

As condições físicoambientais dos municípios, associadas à ocupação espontânea e 

à ausência de programas habitacionais durante décadas, contribuíram para que 

algumas áreas se caracterizem como zonas de risco. 

De acordo com diagnóstico realizado pela AVSI19, instituição que desenvolve um 

programa de fortalecimento social na área, os municípios possuem áreas 

consideradas vulneráveis por diversos fatores, como ausência de infraestrutura, de 

índices sociais como escolaridade, emprego e renda, além de locais com risco de 

desmoronamento das encostas e alagamentos principalmente no período chuvoso. 

 

No mapa apresentado a seguir, Figura 17, com dados fornecidos pela Secretaria das 

Cidades do Estado - Secid, está representado zoneamento de áreas de risco e 

áreas pobres dos municípios, definidos pelo órgão. 
                                                   
19 AVSI Brasil (Associação Voluntários para o Serviço Internacional - Brasil) é uma organização não 
governamental, sem fins lucrativos, que atua no Brasil há mais de 30 anos com iniciativas de 
promoção do desenvolvimento de pessoas. É vinculada à Fundação AVSI, ONG de origem italiana, 
fundada em 1972, engajada em projetos de cooperação para o desenvolvimento em todo o mundo. 
Atualmente desenvolve o programa Camaragibe Melhor, com ações de fortalecimento social. 
 

Fotografia 43: Área de risco na margem 
do rio Capibaribe (São Lourenço da Mata). 

Fonte: autora 2013. 
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As áreas pobres foram definidas pela morfologia urbana e pela ausência de 

infraestrutura. As áreas de risco são categorizadas por risco de desabamento de 

morros e alagamentos. (Secid. 2012).  

Observa-se que os limites de áreas pobres e de riscos não foram definidos pelas 

divisas das ZEIS dos Planos Diretores municipais (apresentados nas páginas 

seguintes). Com essas categorias em escalas municipal e estadual, uma mesma 

área pode receber definições sobrepostas que reforçam sua característica de 

vulnerabilidade.  

 

Figura 17: Mapa de áreas pobres e de risco. Fonte: Secretaria das Cidades. 2012. 
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Em Camaragibe há uma forma de ocupação diferenciada do padrão geral da região: 

são diversos condomínios de casas de campo, com implantação iniciada nos anos 

de 1980. Primeiramente projetado para veraneio, substituindo as praias, o 

denominado bairro de Aldeia já possui escolas e comércio para os habitantes dos 

condomínios. (ver Fotografia 44). 

 

 

 

 

 

 

Apesar de se localizar em Camaragibe, esses condomínios em sua maioria atendem 

aos recifenses e o acesso ao bairro não cruza o centro urbano do município. A 

população de Camaragibe oferece mão de obra para construção civil, serviços e 

empregos que necessitem menor qualificação profissional aos condomínios, 

residências e sítios.  

A construção dos condomínios fez com que o valor da terra aumentasse 

exponencialmente na região, com início nos anos de 1980. Até os dias atuais, 

embora com menos volume, novos condomínios são intermitentemente lançados. 

Ambos os municípios possuem Plano Diretor e normatizações de uso e ocupação do 

solo, mas, na prática, esses instrumentos não são capazes de definir um 

planejamento urbano abrangente que regulamente questões estruturadoras, como 

eixos viários, locais de lazer e convívio, equipamentos urbanos, previsão de 

infraestrutura, estudos de densidades e modelagens econômicas, dentre outras. 

A Figura 18, a seguir, representa o município de São Lourenço da Mata. A zona 

urbana está demarcada e é possível observar a área considerada rural. Marcadas 

na cor verde as áreas onde se localizam as matas e as Unidades de Conservação. 

Fotografia 44: Portaria do 
Condomínio Country Aldeia. 

Fonte: http: 
//www.acimoveisaldeia.com.br/. 

Acessado em 02/02/2013. 
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Figura 18: Planta de São Lourenço da Mata. Editada pela autora a partir de Plano Diretor.  
Fonte: Prefeitura de São Lourenço da Mata. 2011. 

 

A Figura19, seguinte, demonstra o zoneamento da área urbana de São Lourenço da 

Mata. Cada Zona recebe parâmetros e diretrizes específicos de urbanização e de 

preservação.  

No mapa, o terreno da Cidade da Copa está delimitado como Zona Especial de 

Interesse Social - ZEIS 2, porém, no ano de 2011, este foi alterado para ZUP 1- 

Zona de Urbanização Preferencial, para permitir a construção da Cidade, num 

acordo entre o Governo Estadual e a Prefeitura. As ZEIS são prioritariamente áreas 

de interesse social e possuem regras rígidas de utilização apenas para construções 

populares, sem permitir o remembramento de terrenos que admite grandes 

construções de usos privativos. 

 

 

 

ÁREA URBANA 
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Figura 19: Área urbana de São Lourenço da 
Mata. Zoneamento segundo Plano Diretor. 
Ano: 2006. À esquerda, a legenda do Plano 
Diretor. Fonte: Secretaria das Cidades. 2013.  
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Figura 20: Mapa do Plano Diretor de Camaragibe. Fonte: Secretaria das 
Cidades. 2012. 

 

LEGENDA – ZONEAMENTO  

GLEBA DA 
CIDADE DA COPA 

CAMARAGIBE 

RIO CAPIBARIBE 

No mapa do Plano Diretor de 

Camaragibe (ver Figura 20), é 

possível observar as áreas de 

conservação ambiental pintadas na 

cor verde. Segundo o PD, há 

restrições de construções nessas 

áreas. As demais são urbanizáveis 

sem restrições rígidas. 

O rio Capibaribe está representado 

em azul, na parte inferior do mapa. As 

zonas ZUC, ZRU e ZUEC são áreas 

urbanizadas, ou em expansão. 

À margem do rio Capibaribe encontra-

se a ZUEC – Zona de Urbanização 

em Consolidação. Devido à 

proximidade com a Arena, a área vem 

atraindo investimentos do setor da 

construção civil. 
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Fazendo uma sobreposição das plantas dos Planos Diretores (ver Figura 21), é 

possível observar que a gleba da Cidade da Copa se localiza mais afastada do 

centro urbano de São Lourenço da Mata e muito próxima ao do município de 

Camaragibe. 

O bairro de Santa Mônica (Camaragibe), à margem do rio Capibaribe, é o mais 

próximo do empreendimento e é formado por pequenos sítios e casas simples. Essa 

margem de rio sempre foi desvalorizada, pois o município se desenvolveu ao longo 

da rodovia PE-05, principal eixo viário, local do comércio de maior porte, da 

Prefeitura, de hospitais e de escolas.  

 

 

CAMARAGIBE 

CENTRO DE SÃO 
LOURENÇO DA 

MATA 

GLEBA DA 
CIDADE DA COPA 

CENTRO DE 
CAMARAGIBE 

SANTA MÔNICA 

Figura 21: Junção dos Planos Diretores de São Lourenço da Mata e Camaragibe. 
Fonte: Secretaria das Cidades. 2013. Editado pela autora. 
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Atualmente ocupada por camadas sociais mais baixas, essa área é potencialmente 

passível de sofrer “expulsão branca.”20 A localização, “de frente” para a futura 

Cidade, já despertou interesse de empresas incorporadoras, que pretendem adquirir 

imóveis para formar áreas maiores, possibilitando assim a construção de edificações 

multifamiliares21. 

Para Maricato (2005), a obrigatoriedade de Planos Diretores - PDs em determinados 

municípios, a partir do Estatuto da Cidade, desencadeou a oportunidade de 

ampliação dos debates em relação às cidades, formou novos atores políticos e 

estimulou a consciência dos cidadãos em relação aos problemas urbanos. 

Entretanto, a autora analisa diversos aspectos que fazem com que os Planos 

Diretores não sejam capazes de solucionar questões urbanas relevantes. Postula 

que as leis no Brasil dificilmente contrariam os interesses dos poderosos, que as 

lideranças sociais participam muito pouco, ou sequer participam, da elaboração dos 

PDs e que os Planos muitas vezes seguem padrões internacionais de uso do solo, 

sem levar em consideração, e assim subestimando, a tradição brasileira de 

“dominação desumana e exploração ambiental predatória”. (MARICATO, 2005) 

Dessa forma, Maricato afirma que não é possível esperar que os PDs solucionem 

lacunas, com a priorização de parcelas da sociedade que nunca foram atendidas por 

planos e projetos governamentais, bem como exprima  preocupação com a 

demanda de moradia social. 

No caso de São Lourenço da Mata e Camaragibe, os PDs foram realizados nos 

anos de 2006 e 2007, respectivamente. Porém, o PD de São Lourenço da Mata foi 

alterado, como já dito, pela Lei nº 2.341/2011, para adaptar-se ao projeto da Cidade 

da Copa. Essa reformulação evidencia a fragilidade dos PDs que, além de não 

possuírem aprofundamento necessário à regulação urbanística, podem ser 

alterados, sem consulta a técnicos especializados, nem à população, pelo poder 

público, em função de interesses não devidamente explicitados. O PD de 

                                                   
20 Denomina-se “expulsão branca” o processo de deslocamento habitacional e territorial que incide em 
comunidades de baixa renda, pressionadas pela especulação imobiliária. Fonte: 
http://danieloliveiracruz.wordpress.com/2009/07/28/avanco-da-especulacao-imobiliaria-a-chamada-
expulsao-branca/. Acessado em 12/09/2014. 
21 Fonte: Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente de Camaragibe. 2014 
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Camaragibe inclusive será revisado para atender à nova demanda de construções 

no município22.  

Ainda de acordo com a autora (2005), nas cidades litorâneas brasileiras os governos 

e capitais privados não valorizam os tesouros históricos, arquitetônicos e culturais, e 

seguem “a irresistível orientação de remeter seus principais esforços institucionais e 

de mercado para a construção da sua Miami particular”. (MARICATO, 2005).  

A cidade não segue o plano, mas segue induzida que é os 
investimentos públicos e privados que constroem um espaço 
‘fashion’, pleno de simbologia pós-moderna enquanto que grande 
parte das cidades está na pré-modernidade. Basta acompanhar os 
investimentos em circulação viária (privilegiando o automóvel ao 
invés do transporte coletivo) e em saneamento. Essa é a realidade 
do Rio, de Salvador, de Fortaleza, de Recife, entre outras. 
(MARICATO, 2005). 

Ao final do texto, Maricato cita que os investimentos urbanos seguem basicamente 

três principais linhas: a do marketing eleitoral ou “visibilidade”; a do clientelismo ou 

troca de favores; e a da valorização fundiária. (MARICATO, 2005).  

De acordo com Vainer: 

Descartemos o plano diretor e o zoneamento, por sua rigidez e 
constrangimentos ao mercado. No mundo globalizado, ensinam 
consultores internacionais, precisamos de competição entre cidades, 
de mecanismos ágeis e flexíveis que permitam aproveitar as ‘janelas 
de oportunidades’. No caso brasileiro, essa concepção foi 
entronizada pelo Estatuto da Cidade (Lei 10.257, de 10 de julho de 
2001, artigo 32), com o nome de ‘operação urbana consorciada’, que 
permite a aprovação de projetos que contrariem a legislação urbana 
vigente. Flexível, negociada, a cidade-negócio se atualiza, quase 
sempre, através de parcerias público-privadas, novas formas de 
relacionamento entre Estado, capital privado e cidade. A contraface 
da cidade de exceção é uma espécie de ‘democracia direta do 
capital’. A cidade dos megaeventos precipita, intensifica e generaliza 
a cidade de exceção e a democracia direta do capital. (VAINER, 
2013, p. 38-9).  
 

Cota (2010) argumenta que o planejamento urbano no Brasil, a partir dos anos de 

1960 - 1980, por meio de zoneamentos, ao contrário do que deveria ser sua função 

                                                   
22 Fonte: Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente de Camaragibe. 2014 
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de regular a cidade, propiciou o “acirramento dos problemas urbanos ao diferenciar 

o acesso aos bens e serviços urbanos, reproduzindo, no espaço da cidade, os 

elementos de discriminação social.” (COTA, 2010, p. 107-108).   

A autora conclui que as cidades brasileiras crescem de modo desigual não por falta 

de planejamento, mas, ao contrário, pelo modelo de legislação adotado. Afirma 

ainda que os PDs têm cumprido papel oposto ao estabelecido em sua concepção.  

E, ainda, o instrumento da Parceria Público-Privado - PPP, validada no Estatuto da 

Cidade, tem uma conotação “perversa”, já que o agente governamental contribui 

com a apropriação desigual do capital socialmente produzido na cidade. (COTA, 

2010, p.110). 

Questões referentes às PPPs e seu rebatimento na produção de cidades serão 

aprofundadas no Capítulo 4. 

 

2.2. Teriam os municípios capacidade de suporte para receber grandes 
empreendimentos? 

 

Como visto, apesar da Cidade da Copa ser projeto do Governo Estadual, os 

impactos decorrentes da sua construção afetam diretamente os dois municípios 

estudados. 

Segundo Ramalho: 

Os projetos relacionados à Copa em Recife estão sendo elaborados 
e gerenciados pelo Governo Estadual, sem que os mesmos sejam 
dialogados com os entes municipais, especificamente, o de São 
Lourenço da Mata e de Camaragibe, quando os projetos impactam 
diretamente na população desses municípios, que são os mais 
pobres do oeste metropolitano. (RAMALHO, 2012, p.15). 

Os acordos firmados entre a FIFA e a empresa responsável pela Arena e pela 

Cidade da Copa se deram principalmente no âmbito estadual, ficando as prefeituras 

com um papel secundário. A Prefeitura de São Lourenço da Mata teve participação 

mais ativa nas negociações por ser sede do empreendimento: alterou o Plano 



109 
 

Diretor da Cidade e estabeleceu isenção fiscal para a gleba, além de promover uma 

série de atividades para receber a Copa, tais como cursos especializados em 

turismo, cultura e línguas, além de profissionalizantes, que aconteceram antes do 

evento de futebol.23 Já Camaragibe não teve tempo hábil para organizar qualquer 

tipo de infraestrutura, segundo informações coletadas na Prefeitura.24  

Ambas as prefeituras reconhecem impactos relevantes nos municípios após o 

anúncio da construção da Arena e da futura Cidade. Os acessos ao 

empreendimento ocorrem nos dois municípios, pela rodovia BR-408 em São 

Lourenço da Mata, e por meio de transporte público, metrô, terminal de integração e 

linhas exclusivas de ônibus, em Camaragibe. 

As obras de mobilidade em Camaragibe (descritas no próximo capítulo) alteraram 

definitivamente a configuração espacial do município. O valor dos imóveis subiu em 

média 100%, conforme depoimento do Secretário Executivo de Planejamento, que 

visualiza nessas obras a concretização da criação de nova centralidade no Oeste 

Metropolitano. 

De acordo com levantamento realizado pela Prefeitura, as construtoras de grande 

porte, que atuavam apenas na capital, reconheceram essa nova centralidade e 

começam a construir no município sem que haja necessidade da Prefeitura buscar 

parcerias. Não há registro exato da quantidade de novos empreendimentos 

projetados; sendo mais divulgados os conjuntos habitacionais, um deles com apoio 

do programa Minha Casa, Minha Vida e um enorme complexo denominado Reserva 

Camará, com shopping e edifícios. 

Embora a ideia inicial desses investimentos não estivesse necessariamente 

associada à Cidade da Copa, alguns inclusive planejados anteriormente, o novo 

empreendimento apressou e incrementou sua realização. 

A administração municipal prevê um boom imobiliário, indicado pelo crescimento da 

quantidade de projetos recebidos para aprovação, e informou que está em 

                                                   
23 As informações referentes a São Lourenço da Mata foram coletadas por meio de entrevistas com o 

Secretário de Governo e com o Secretario de Turismo e Cultura, em agosto de 2014. 
24 As informações referentes a Camaragibe foram coletadas por meio de entrevistas com o Secretário 
de Planejamento e Meio Ambiente e a Secretária do PAC, em agosto de 2014. 
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andamento um contrato com a Foz25 (empresa que formalizou uma PPP com a 

Companhia Pernambucana de Saneamento – Compesa) para saneamento de 100% 

do município.  

O Plano Diretor está em processo de alteração, sem previsão de término, para 

favorecer a construção em locais atualmente com restrições, bem como o 

congelamento de áreas que a administração considere importantes. Não há 

informações quanto ao teor dessas alterações, encontrando-se o processo em fase 

embrionária.   

Além do saneamento básico e da futura alteração do Plano Diretor, não foi 

constatado qualquer outro plano ou projeto de planejamento de crescimento urbano 

que englobe a complexidade e a diversidade do momento de transformação que o 

município atravessa.  

Para viabilizar a implantação de novos empreendimentos, há um movimento de 

agilidade na aprovação dos projetos que a administração pública considera 

importantes. “Nós estamos no caminho do desenvolvimento”. (Secretário Executivo 

de Planejamento e Meio Ambiente de Camaragibe, 2014, informação verbal). 

O município de São Lourenço da Mata pode ser considerado atualmente como um 

“canteiro de obras”. Há conjuntos habitacionais e indústrias em construção no 

município. A Prefeitura não dispõe de registros exatos quanto à quantidade de 

projetos e aos valores dos investimentos, pois não há Banco de Dados 

informatizado. Durante a entrevista com técnicos da municipalidade para realização 

desta pesquisa, foram citados mais de dez conjuntos habitacionais, com centenas 

de unidades, a maioria financiado pelo programa Minha Casa, Minha Vida, duas 

indústrias instaladas e outras em curso no Distrito Industrial implantado em parceria 

com o Governo do Estado e previsão de 100% de implantação de saneamento 

básico, também em parceria com a Foz. 

                                                   
25 “A Foz é uma empresa da Odebrecht Ambiental que investe e opera sistemas de água e esgoto em 
mais de 160 municípios brasileiros, entre eles Rio de Janeiro e Recife. O Programa ‘Cidade Saneada’ 
vem desenvolvendo seus trabalhos desde 2013 e prevê, como meta central, atingir, em 12 anos,  o 
índice de 90% de coleta de esgoto e garantir 100% de tratamento para todo o efluente coletado na 
área beneficiada. O contrato da PPP, que chega à casa dos R$ 4,5 bilhões, vai contemplar 14 
municípios da Região Metropolitana de Recife (RMR) mais o município de Goiana, beneficiando 
diretamente 3,7 milhões de pessoas.” Fonte: http://www.odebrechtambiental.com/pernambuco/  
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Uma expectativa otimista da administração municipal é exposta em função do 

aumento da construção civil, da chegada de novos moradores para a Cidade da 

Copa (que prevê um público oriundo do Recife), como também da possibilidade de 

unidade da Universidade Estadual – UPE vir a ser implantada na Cidade.  

A administração aponta a necessidade de um plano regional para o município, mas 

argumenta que não possui recursos para efetivação desse processo. 

[...] não existe um planejamento metropolitano para a região, 
observam-se ações pontuais para viabilizar o empreendimento 
imobiliário, sem que haja, conforme já tratado, a participação da 
sociedade, o controle social e a transparência da gestão pública, o 
que fragiliza dessa forma, os princípios constitucionais de gestão 
democrática e de processos de gestão e governança metropolitana, 
princípios tão almejados pelos movimentos de reforma urbana. 
(RAMALHO, 2012, p.15). 

Em relação especificamente à Cidade da Copa, nenhuma das administrações 

municipais apresentou conhecimento sobre o projeto, além do divulgado na mídia e 

em congressos. Não é difícil concluir que os criadores da Cidade não dialogam com 

o corpo técnico dos municípios. 

As questões de suporte de infraestrutura urbana na gleba do empreendimento ainda 

não estão acordadas oficialmente. Toda negociação se dará a partir de 2015, após 

as eleições de 2014. 

Há grupos no Governo do Estado que reconhecem a restrita capacidade dos 

municípios da região gerir projetos e programas de grande porte, que os mesmos 

possuem quadro técnico reduzido e insuficiente, além da escassez de recursos. A 

Condepe/Fidem já realizou estudos sobre o Oeste Metropolitano, a Agência de 

Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (AD Diper) é parceira da Prefeitura de 

São Lourenço da Mata na implantação do Distrito Industrial e a Secretaria das 

Cidades desenhou um programa para a região. 

Após o anúncio da implantação da Cidade da Copa e da Arena, ainda no ano de 

2011, foi formatado pela Secretaria das Cidades um programa de obras de 

infraestrutura nas áreas de baixa renda às margens do rio Capibaribe, denominado 

Prometrópole II, com a ideia de apoiar os municípios em crescimento.  
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O escopo do programa continha projetos e obras (sistema viário, água, esgoto, 

pavimentação e habitações) e um componente designado “fortalecimento das bases 

institucionais” para as prefeituras de São Lourenço da Mata e Camaragibe, que 

equivalia a 15% dos investimentos (cerca de U$ 30 milhões).  

As ações compreendiam basicamente: revisão de planos, projetos e legislações; 

capacitação de técnicos das prefeituras; consultorias em gestão pública; e 

viabilização de concursos públicos para consolidação dos quadros técnicos dos 

municípios. O Programa, com financiamento do Banco Mundial, ainda não foi 

implantado pelo Estado e não há previsão para sua efetivação, estando a 

implantação vinculada a decisões políticas. (Secretaria das Cidades - Governo do 

Estado de Pernambuco, 2012). 

Todos os elementos estudados neste capítulo consolidam a visão de um cenário de 

profundas alterações na região,  

[...] apesar das restrições ambientais à sua ocupação, nota-se, 
especialmente na última década, uma pressão crescente de 
expansão urbana [...] o que denota uma clara indicação de que o 
futuro sustentável da região requer discussão e planejamento. (Oeste 
Metropolitano - Diagnóstico para o desenvolvimento Sustentável, 
2010).  

As ações em curso e previstas para os próximos anos representam um conjunto 

conflituoso de investimentos, planejados sem visão integrada. Cabe ao poder 

público estadual e municipal sistematizá-las, intervindo por meio de instrumentos de 

gestão com abrangência multidisciplinar. Afinal, o que está em pauta é a alteração 

definitiva do fenômeno da vida urbana em São Lourenço da Mata e Camaragibe.  
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3. O PROJETO CIDADE DA COPA: UM NOVO MODELO DE 
(DES)ENVOLVIMENTO?  

 

No dia 31 de maio de 2009, a FIFA anunciou as doze cidades-sede para a 

realização da Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Recife, juntamente com Belo 

Horizonte, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Rio de 

Janeiro, Salvador e São Paulo, foi uma das cidades selecionadas para receber os 

jogos. E, como a maioria das escolhidas, não possuía um estádio que atendesse as 

exigências impostas pelo Caderno de Encargos da Fifa, tendo assim, que buscar 

uma alternativa para realização do campeonato. 

Recife dispõe de três tradicionais clubes de futebol: Sport Clube do Recife, Clube 

Náutico Capibaribe e Santa Cruz Futebol Clube, cada um contando com um estádio 

em adequadas condições para receber jogos de campeonatos brasileiros. Um dos 

três estádios, o Estádio José do Rego Maciel, do Santa Cruz Futebol Clube, tem 

espaço para 60.044 pessoas, por isso atende a  jogos do Brasil e também grandes 

espetáculos, como shows internacionais. Porém, nenhum desses estádios estaria 

adequado para receber a Copa do Mundo 2014 nos padrões exigidos pela FIFA, 

sendo necessárias reformas em suas estruturas para realização do campeonato. 

A hipótese de adaptação de um dos três estádios foi considerada pelo Santa Cruz 

Futebol Clube, que elaborou um estudo preliminar com orçamento e proposta 

arquitetônica, a qual foi recusada pelo Governo Estadual, que não estava 

interessado em estabelecer parceria com nenhum Clube local para readaptação de 

estádios existentes. A ideia do Estado sempre foi norteada pela de construção de 

um novo equipamento esportivo.  

Assim, em 21 de dezembro de 2009, com o local já definido, após a análise de 

algumas alternativas (posteriormente detalhadas na sequência deste texto), foi 

lançado o Edital de Concorrência Pública 001/2009. O objeto era a contratação de 

uma empresa na modalidade “Empresa de Propósito Específico26” para a construção 

e exploração, mediante Concessão Administrativa, de um novo estádio de futebol 

                                                   
26 Modalidade de licitação para Parecias Público-Privado. 
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em Pernambuco (a Arena Multiuso), além do desenvolvimento imobiliário no entorno 

do mesmo, empreendimento denominado Cidade da Copa. O modelo utilizado foi o 

de PPP - Parceria Público-Privado. 

No fim desse processo, o planejamento e o desenvolvimento da Cidade da Copa 

ficaram a cargo da empresa vencedora: a Arena Pernambuco Negócios e 

Investimentos S/A, Sociedade de Propósito Específico (SPE) liderada pela 

Odebrecht Participações e Investimentos (OPI).  

De acordo com o EIA-RIMA27 da Cidade da Copa: 

pretende-se, com a Cidade da Copa, criar um destino para inovar 
conceitos e oferecer um novo padrão de qualidade de vida, de forma 
que as pessoas possam morar, trabalhar, aprender e se divertir em 
uma mesma localidade, evitando grandes deslocamentos. (Pires 
Advogados e Consultores, EIA Cidade da Copa, 2012). 

O documento explica que pesquisas de mercado foram realizadas pelo 

empreendedor a fim de encontrar um programa de usos e atividades que 

preenchesse as carências do local de implantação e apontasse novas oportunidades 

e possibilidades de ocupação, com a justificativa primordial de “propiciar à 

população local uma nova centralidade urbana, planejada e adequada às 

necessidades do Grande Recife.” (EIA Cidade da Copa, 2012).  

Um dos destaques desse procedimento, observado em todo o processo de seleção 

do local até a definição do programa da Cidade da Copa, baseia-se na criação de 

uma nova centralidade urbana, no sentido oeste da capital, em direção à Zona da 

Mata de Pernambuco, área menos adensada do que os municípios dos sentidos 

norte e sul da cidade. Dessa forma, o território seria impulsionado ao crescimento 

por meio da construção do complexo multiuso, que, por consequência, atrairia novos 

incorporadores para ocupar as áreas vizinhas. 

Isso, de fato, ocorreu a partir do momento em que foi oficializada a escolha do local. 

Diversas empresas, atraídas pela ideia de que a região está em crescimento e 
                                                   
27 EIA-RIMA - Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental da Cidade da Copa, 
realizado pela empresa Pires Advogados e Consultores em dezembro de 2012. Posteriormente, os 
documentos sofreram uma série de exigências pelo órgão licenciador, a CPRH – Agência Estadual de 
Meio Ambiente, e outra empresa, a CH2M HILL Engenharia do Brasil concluiu o EIA-RIMA, em 2014. 
A CPRH informou que a Licença Prévia do empreendimento será concedida ainda no ano de 2014. 
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representa um novo local para investimentos, iniciaram um processo de compra de 

terrenos para construção de condomínios e edificações nos municípios de São 

Lourenço da Mata e Camaragibe. Existem construções em curso de diferentes 

tipologias para diversas camadas sociais: conjuntos construídos para o Programa 

Minha Casa, Minha Vida, edificações isoladas, conjuntos de luxo, além de novos 

estabelecimentos comerciais e indústrias.  

 

3.1. Seleção do local para Arena e Cidade da Copa 

 

A Smart City, Cidade da Copa, em Pernambuco, foi projetada em volta da Arena 

multiuso, que recebeu o nome de Arena Itaipava, construída para a Copa do Mundo 

da FIFA28 Brasil 2014.  

Após a confirmação do País como sede do evento, os estados apresentaram seus 

projetos para servirem de subsedes dos jogos. 

Durante a preparação da candidatura de Pernambuco a uma das subsedes da Copa 

do Mundo, alguns locais foram investigados pelo Governo do Estado para abrigarem 

o estádio de futebol. O primeiro tratava-se de uma área no município de Olinda, 

divisa com Recife, nas margens do Rio Beberibe e próxima a uma grande artéria 

principal de fluxo de veículos leves e pesados: a Avenida Governador Agamenon 

Magalhães. O local é habitado por população de média e baixa renda e dispõe de 

equipamentos de serviço e comércio. Para a construção do estádio, estava prevista 

uma Operação Urbana29, com redesenho do traçado urbano e relocação de 

habitações, além de construção de edifícios habitacionais e empresariais. 

                                                   
28 A Fédération Internationale de Football Association - FIFA é a instituição dirigente do futebol 
mundial, sendo a responsável por vários aspectos desse esporte, desde publicar as regras do jogo 
até organizar os principais torneios internacionais.  A FIFA foi fundada em 1904 por sete associações, 
representando Bélgica, Dinamarca, França, Holanda, Espanha, Suécia e Suíça. Ela possui como 
membros mais de 200 países no mundo e tem sua sede em Zurique, Suíça. 
29 No Estatuto da Cidade (artigo 32 da Seção X), as Operações Urbanas Consorciadas definem-se 
como um “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 transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a 
valorização ambiental.”. Nas Operações urbanas podem ser previstas modificações de padrões 
urbanísticos de parcelamento, uso e ocupação do solo. 
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Outros locais, como uma área localizada próxima à rodovia BR-101 no bairro do 

Jiquiá, em Recife, e a possibilidade de adaptação da sede do  Sport Clube do Recife 

foram investigados como possibilidades, mas descartados sem que houvesse 

aprofundamento nos estudos. 

O Santa Cruz Futebol Clube apresentou ao Governo e divulgou em sites um 

anteprojeto para reforma do seu estádio, que, segundo o Clube, poderia ser 

reformado e adaptado aos padrões exigidos pela FIFA para campeonatos desse 

porte. Porém, a possibilidade de adaptação de estádios existentes não foi levada em 

consideração pelo Governo do Estado, como já citado. Em uma apresentação 

pública sobre a Copa do Mundo, ocorrido no ano de 2011, na Secretaria das 

Cidades do Governo de Pernambuco, representantes da SECOPA (Secretaria 

Extraordinária da Copa) argumentaram que a adaptação de estádios existentes seria 

de difícil execução, pois não havia espaço e estruturas suficientes para cumprir as 

normas da FIFA,  a exemplo de áreas livres para estacionamento. Além dos 

problemas físicos, foi apresentada a dificuldade em estabelecer parcerias entre os 

clubes e o Governo. 

A Figura 22 seguinte apresenta os locais investigados para a construção da Arena: 

município de Olinda, bairro do Jiquiá, Santa Cruz Futebol Clube e  Sport Clube do 

Recife. 

O segundo local objeto de investigação mais aprofundada, que foi o escolhido, se 

localiza do município de São Lourenço da Mata.  

A escolha do local foi divulgada pelo governador Eduardo Campos, durante o 

anúncio oficial da proposta de concorrência de Pernambuco para uma das subsedes 

da Copa do Mundo, em 21/01/2009, em solenidade oficial:  

Essa foi uma escolha feita com responsabilidade. Para construir um 
estádio em Olinda teríamos muitos problemas de desapropriação de 
residências e comércios. Seria um custo muito alto. Além disso, 
temos um solo em Olinda que não é apropriado para a obra. Por isso 
preferimos não correr o risco de perder a candidatura para ser uma 
das subsedes da Copa do Mundo e escolhemos um terreno junto ao 
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TIP30. (Governador Eduardo Campos 15/01/2009. Diário de 
Pernambuco). 

 

 
Figura 22: Locais investigados para localização da arena.  

Fonte: Google Maps (editado pela autora). 

Outras justificativas foram apresentadas, como o terreno ser de propriedade do 

Governo do Estado e a localização próxima ao TIP- Terminal Integrado de 

Passageiros.  Na mesma entrevista ao Diário de Pernambuco, o governador 

anunciou: 

Aquela área é estruturada para construções. Inclusive já foi realizado 
um estudo no governo que antecedeu o meu, viabilizando o local 
para construções imobiliárias. Sem contar que se trata de um local 
central na região metropolitana. Entramos em contato com a FIFA 
para sabermos se poderíamos enviar duas candidaturas de um 
mesmo estado. Como não recebemos resposta decidimos não 

                                                   
30 TIP- Terminal Integrado de Passageiros, terminal rodoviário localizado na rodovia BR-408, no 
bairro do Curado, no Recife. A distância do TIP para a Cidade da Copa é de 8,9 km e para o centro 
do Recife de 16 km. Uma estação de metrô também se interliga ao terminal. 
 

OLINDA 

SPORT CLUBE 
DO RECIFE 

SANTA CRUZ 
FUTEBOL CLUBE 

JIQUIÁ 
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arriscar, pois as desapropriações em Olinda poderiam complicar. 
(Governador Eduardo Campos, 15/01/2009. Diário de Pernambuco). 

Segundo o relatório “Projeto Metropolização e Megaeventos: os impactos da Copa 

do Mundo 2014 e das Olimpíadas 2016”, organizado por pesquisadores do 

Observatório das Metrópoles31, foram vislumbradas 11 alternativas (não detalhadas) 

até a escolha final, e os principais argumentos para a definição do local foram: (i) o 

terreno pertencer ao Governo do Estado, facilitando inclusive a Parceria Público-

Privada (PPP); (ii) a carência de investimentos na Região Metropolitana Oeste, 

porção territorial com baixo grau de ocupação; (iii) impulsionamento da área, com a 

construção da Cidade da Copa, para transformação da dinâmica socioespacial e 

econômica da mesma.  

Assim, consolidou-se a ideia da construção do complexo numa parcela do território 

de São Lourenço da Mata, limítrofe com os municípios de Camaragibe, Recife e 

Jaboatão dos Guararapes, conforme Figura 23 a seguir. 

Para viabilidade financeira da construção da Arena, a empresa responsável pela 

PPP montou um complexo urbano com usos diversificados, para garantir que o 

estádio não fique isolado, numa perspectiva de criação de vitalidade urbana. 

 

Figura 23: Localização da Cidade da Copa. Fonte: EIA Cidade da Copa. Ano 2012. 

                                                   
31 Observatório das Metrópoles, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia: Grupo que funciona como 
um instituto virtual, reunindo pesquisadores dos campos universitário, governamental e não 
governamental, sob a coordenação geral do IPPUR-Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e 
Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro.  Atua em regiões metropolitanas no Brasil e 
trabalha numa pesquisa intitulada “Projeto Metropolização e Megaeventos: Os Impactos da Copa do 
Mundo  2014 e das Olimpíadas 2016”. 
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3.2. Projetos colocalizados e a criação de nova centralidade 

 

A Cidade da Copa se consolida com o slogan de “Smart City” ou Cidade Inteligente 

e o marketing imobiliário a apresenta como “uma cidade capaz de unir tecnologia e 

natureza, trabalho e lazer, estudo e diversão”. (Observatório das Metrópoles/2012).  

No entanto, segundo o Governo do Estado, para viabilizar o empreendimento e a 

consolidação dessa porção do território, outras obras na Região Metropolitana foram 

integradas aos investimentos para a Copa do Mundo ocorrida entre os meses junho 

e julho de 2014. 

Um dos principais desafios dos governos estaduais foi dotar as cidades de 

infraestrutura urbana para a realização dos jogos, recepção de turistas e mobilidade 

das pessoas. No caso de Pernambuco, obras como ampliação de rodovias, 

construção de estações de metrô e projetos de mobilidade foram incluídas no 

conjunto de investimentos realizados em parceria com o Governo Federal. 

Os projetos de mobilidade foram planejados para interligarem diversas áreas da 

região metropolitana e, principalmente, para a interligação de pontos estratégicos 

com a Arena. (ver Quadro 6, seguinte). 

Diversos serviços foram projetados pra esse fim, como vias de acesso à Arena, a 

exemplo da via Mangue e dos corredores exclusivos para ônibus expressos que 

cortam a capital; ampliações das rodovias de acesso ao local; além de reforma e 

construção de duas estações de metrô. 

A Via Mangue liga o centro antigo da capital ao bairro de Boa Viagem, também em 

Recife, facilitando o fluxo ao local que possui a maior rede hoteleira da RMR. A Via é 

composta de faixa de rolamento para veículos, calçadas para pedestres e ciclovia. A 

obra já estava prevista há alguns anos e foi retomada durante as negociações do 

Governo do Estado com o Governo Federal para os investimentos em mobilidade 

para a Copa. 
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Quadro 6: Quadro de empreendimentos 

 

Fontes: EIA Rima Cidade da Copa, 2012. *Portal da Copa - Site oficial do Governo Federal.. 2013. 
http://www.copa2014.gov.br/sites/default/files/131125_balanco_recife.pdf. Acessado em 8/07/2014. 

**Secretaria das Cidades. 2014. 
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Os dois novos corredores exclusivos para ônibus, no modelo BRT32, são o Leste-

Oeste e o Norte-Sul. O corredor Leste-Oeste vai desde uma importante avenida no 

centro da cidade (Av. Conde da Boa Vista), passando por uma praça na região 

central do Recife, a praça do Derby, atravessa uma importante via de fluxo de 

veículos e transporte coletivo (Av. Caxangá),  até o Ramal da Copa, outra obra de 

acesso ao empreendimento. As paradas de ônibus antigas estão sendo substituídas 

por vinte duas estações novas e, durante o percurso, um túnel e um viaduto 

completam o sistema. 

O corredor Norte-Sul interliga o terminal integrado de ônibus do município de 

Igarassu até a estação central no metrô, no Recife, que, por sua vez, dá acesso ao 

metrô que leva próximo à Cidade da Copa. Durante o percurso estão projetadas 

trinta e uma estações e quatro terminais integrados. 

O ramal Cidade da Copa, a duplicação da rodovia BR-408 (com construção de 

viaduto) e a triplicação da BR-232 são as obras de infraestrutura localizadas mais 

próximas ao empreendimento. O ramal liga o município de Camaragibe à Cidade da 

Copa e à rodovia BR-408 e será ampliado para abrigar o maior fluxo de veículos e 

uma faixa exclusiva para ônibus. A rodovia BR-232 é a ligação de Recife à rodovia 

BR-408. 

Duas estações de metrô completam essa trama: a estação Cosme Damião, em 

Camaragibe, e a complementação da estação próxima ao Aeroporto Internacional 

do Recife Guararapes - Gilberto Freyre, a qual conta com a construção de uma 

passarela do Aeroporto à estação.  

As últimas obras permitiram a ligação do Aeroporto à Arena Esportiva. Essas e 

todas as outras acima apresentadas fazem parte das obras de mobilidade 

associadas diretamente à Copa do Mundo e foram previstas para finalização antes 

do Mundial 

                                                   
32 O Bus Rapid Transit - BRT é um modelo de transporte coletivo de média capacidade que visa 
combinar faixas de circulação exclusivas, estações e ônibus de alta qualidade, a fim de atingir o 
desempenho e qualidade de um sistema de metrô, com a simplicidade, flexibilidade e custo de um 
sistema de ônibus. Os veículos são articulados ou biarticulados e trafegam em faixas exclusivas ou 
em vias elevadas.  
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No Quadro 6 apresentado, é possível observar que, dos nove empreendimentos, 

cinco são em Recife. Os demais empreendimentos representam acessos para os 

moradores de Recife e turistas se dirigirem à Arena, com exceção da duplicação da 

rodovia BR-408, que segue até o município de Carpina, localizado após São 

Lourenço da Mata, no sentido cidade-interior.  (ver também Figura 24, seguinte). 

Além da Via Mangue, que, no momento de realização desta pesquisa, encontrava-se 

na fase final de obra, os corredores Norte-Sul e Leste-Oeste não estavam 

concluídos, estando com aproximadamente 64% e 45%, respectivamente, de obras 

concluídas, sem previsão de término. 

Os corredores Norte-Sul e Leste-Oeste, apesar de incompletos, foram utilizados 

durante a Copa do Mundo, o problema é que não estão construídas todas as 

estações, apenas algumas em locais estratégicos, para viabilizar o acesso à Arena.  

Apesar do anúncio da rapidez do transporte público após a instalação dos novos 

ônibus BRT, ainda não foi solucionado um problema que atinge os usuários e a 

mobilidade das vias cujos corredores foram reformados: com a inserção da via 

exclusiva para BRT, os demais ônibus da cidade, que antes trafegavam no corredor 

exclusivo, não podem utilizar as novas estações projetadas apenas para os ônibus 

do tipo BRT, as quais ocuparam o lugar desse antigo corredor, conforme 

demonstrado na Fotografia 45, a seguir.  Dessa forma, os ônibus de modelos 

tradicionais ocupam as faixas dos carros de passeio, gerando congestionamento em 

grande parte do dia, enquanto os corredores de BRT permanecem livres. 

 

Fotografia 45: Avenida Caxangá, 
À direita a linha de BRT. Fonte: 

http://jconlineblogs.ne10.uol.com.br
/deolhonotransito/tag/brt/. 
Acessado em 24/10/2014. 
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Figura 24: Intervenções em Mobilidade Urbana. 
Pernambuco. Fonte: Ministério dos 
Transportes. Governo Federal. 2013. 
http://www.copa2014.gov.br/sites/default/files/13
1125_balanco_recife.pdf. Acessado em 
10/10/2014. 
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Outras ações vinculadas à Copa do Mundo foram realizadas no Estado de 

Pernambuco. Segundo informações da Secretaria Extraordinária da Copa - Secopa, 

foram implementados cursos profissionalizantes nos municípios de São Lourenço da 

Mata e Camaragibe, além de projetos turísticos e de lazer. Ademais, um museu 

(Museu Cais do Sertão) está no quadro de ações ligadas ao evento e foi inaugurado 

parcialmente em abril de 2014, próximo ao terminal marítimo de passageiros do 

Porto do Recife. 

O terminal marítimo também sofreu reforma e ampliação, para receber navios 

turísticos durante o evento. O Porto do Recife, localizado no centro histórico da 

capital, ponto turístico da cidade, foi reformado, a fim de receber grandes navios de 

passageiros. (ver Fotografias 46 e 47). 

A Fotografia 46, a seguir, foi retirada do vídeo institucional “Portal da Copa – Site do 

Governo Federal Brasileiro sobre a Copa do Mundo Fifa 2014”. 

A matéria sobre a inauguração do terminal, em outubro de 2013, anuncia: 

O Terminal marítimo do Porto de Recife é o primeiro a ser finalizado para a 
Copa. O investimento total foi de R$ 28,1 milhões, sendo 21,8 milhões de 
recursos federais. A Matriz da Copa prevê espaços similares em Fortaleza, 
Natal e Salvador. O espaço, projetado para elevar o patamar de recepção 
de passageiros, será inaugurado em 13 de outubro, quando começa a 
temporada de cruzeiros. (Site: Portal da Copa. http://www.copa2014.gov.br/ 
Acessado em 12/03/2014). 

 

Fotografia 46: Centro do Recife. Destaque para os galpões do Terminal Portuário. Fonte: Portal da 
Copa. http://www.copa2014.gov.br/ Acessado em 12/03/2014.  
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Fotografia 47: Detalhe de novo prédio, inspirado em barcos de papel, abrigará balcões de check-in, 
salas de agências de viagens e órgãos do governo. Fonte: http://www.copa2014.gov.br/. Acessado 

em 12/03/2014. 

Para complementar as ações de mobilidade na capital, está em fase de construção 

um programa de navegabilidade para o rio Capibaribe. Inicialmente previsto para ser 

inaugurando antes da Copa do Mundo, o projeto está ainda em andamento, sem 

data para conclusão. Trata-se da instalação de sete estações para transporte fluvial, 

dragagem do rio Capibaribe e aquisição de embarcações para passageiros (ver 

Quadro 7). 

Quadro 7: Quadro de empreendimentos 

 

Fontes: EIA Rima Cidade da Copa, 2012 e  Portal da Copa*. Site oficial do Governo Federal. 2013. 
http://www.copa2014.gov.br/sites/default/files/131125_balanco_recife.pdf / Acessado em 12/03/2014. 
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Além de projetos e ações diretamente ligados ao evento esportivo, de 

responsabilidade do poder público, outras grandes obras surgem na esteira do 

momento de desenvolvimento que o Estado atravessa. Estão em curso, por 

exemplo, projetos de bairros e condomínios de grande porte distribuídos, 

principalmente, nos Eixos de Investimento Norte e Sul, além do Oeste, citados no 

Capítulo 1. 

Uma observação pertinente é que os empreendimentos são realizados por agentes, 

prioritariamente, da iniciativa privada (exceto os conjuntos Minha Casa, Minha Vida) 

e que não existe um instrumento legal com abrangência regional que analise as 

relações dos projetos e suas sinergias. O que regula os empreendimentos são as 

normas (legislações) construtivas das prefeituras e os órgãos licenciadores 

estaduais e federais, como CPRH, IBAMA e IPHAN33. Órgãos estes que analisam os 

empreendimentos isoladamente, de acordo com seus parâmetros individuais. 

Chama atenção a quantidade de obras e ações num mesmo território (São Lourenço 

da Mata e Camaragibe), o que gera um cenário de transformação refletindo 

diretamente na paisagem urbana e na ideia de construção de cidade. As relações 

sociais, o meio ambiente natural, os usos e os costumes de toda uma população 

residente e migrante estão em jogo.  

Em entrevista, a diretora do departamento de aprovação de estudos ambientais do 

CPRH34 explica que o órgão dispõe de regras restritas à questão ambiental e que 

mesmo na exigência de estudos de impactos diversificados, como é de costume, 

não possui um mecanismo de plano urbano regulador para os territórios. Dessa 

forma, futuros embates que possam surgir, como adensamentos, poluição, 

engarrafamentos, subdimensionamento de infraestrutura, retirada de cobertura 

vegetal, isolamentos e formação de ilhas de calor, não podem ser controlados. 

A partir das informações coletadas, é possível explorar alguns aspectos relevantes 

na concepção de nova centralidade e de que forma ela está se desenvolvendo. 

                                                   
33 CPRH: Agência Estadual de Meio Ambiente - Esfera estadual. IBAMA: Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente.  IPHAN: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 
34 Entrevista realizada dia 11/04/2014. A CPRH-Agência Estadual de Meio Ambiente, é responsável 
pela execução da política estadual de meio ambiente e órgão licenciador. 
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O município de São Lourenço da Mata, principalmente na sua área rural, abriga 

ainda grandes propriedades, que já vem sendo ocupadas por loteamentos de médio 

e grande porte, atraídos pela construção da Arena Esportiva e pela promessa de 

crescimento da região. Esses loteamentos são realizados por construtoras e 

incorporadoras que adquirem terrenos e decidem que modelo de empreendimento 

irão realizar.  

O que se pode observar atualmente é que esses são loteamentos particulares, que 

exploram o terreno no máximo do seu potencial construtivo, maximizando assim a 

lucratividade da área. Como já mencionado, os loteamentos não são norteados por 

um planejamento abrangente de cunho regional, posto que não exista tal 

instrumento.  

Quando ocorre grande valorização imobiliária, a população residente nos municípios 

e vizinha a empreendimentos de grande porte sofrem impacto, ocorrendo, 

consequentemente, a expulsão gradativa dos moradores locais, a chamada 

“expulsão branca”. Os mais humildes são obrigados a migrar para terras de menor 

custo e comumente com carência de infraestrutura, transporte, serviços, dentre 

outros.  

Já existem loteamentos de luxo na região, como o Alphaville, localizado a cerca de 

12Km da futura Cidade da Copa. Condomínio de alto padrão que obedece aos 

parâmetros nacionais da empresa Alphaville Urbanismo S.A., representados nas 

Figuras 24 e 25, a seguir. Há também loteamentos para camadas sociais mais 

baixas, dentro de um cenário atual de nítida expansão habitacional na área. 

Na Figura 25, observa-se a influência da Cidade da Copa na região. Apesar de se 

localizar no município de Jaboatão dos Guararapes, encontra-se na zona oeste da 

RMR. Na descrição, o projeto é enfatizado como “Polo irradiador de expansão 

imobiliária [...] que consolida a Zona Oeste [...]” (site do Alphaville Pernambuco 135). 

 

                                                   
35 Site Alphaville: http://www.alphaville.com.br/portal/alphavillepernambuco/projeto. Acessado em 
11/01/2014. 
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Figura 25: Propaganda do Alphaville Pernambuco 1. Detalhe da justificativa do projeto. Fonte: Site 
Alphaville. http://www.alphaville.com.br/portal/alphavillepernambuco/projeto. Acessado em 

11/01/2014. 
 
 
 

   

Figura 26: Propaganda do Alphaville Pernambuco 1. Página de apresentação do site do 
empreendimento.  Fonte: Site Alphaville. 

http://www.alphaville.com.br/portal/alphavillepernambuco/projeto. Acessado em 11/01/2014. 

 

Nas Figuras 27 e 28 a seguir, pode-se observar o loteamento Cidade Nova, 

condomínio para a classe média, com apartamentos de 2 a 3 quartos, com 

características menos luxuosas do que o Alphaville e a Cidade da Copa.  

A Cidade Nova se localiza a 2km da Cidade da Copa e está em fase de 

comercialização. Na Figura 27, utilizada para indicação da localização do conjunto, 
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são utilizados a Arena da Copa, o Terminal Integrado de Passageiros -TIP e o 

condomínio Alphaville, a fim de demonstrar a boa localização do empreendimento. 

 

 

 

Figura 28: Localização do Loteamento Cidade Nova, em São Lourenço da Mata. Fonte: imagem 
retirada do vídeo do empreendimento. <https://www.youtube.com/watch?v=37gWpz9-FNM> 

Acessado em 12/03/2014. 

 

Esses modelos de empreendimento que surgem na paisagem dos municípios, em 

alguns casos, são localizados em áreas livres, anteriormente rurais ou de baixa 

densidade. 

 

Figura 27: Loteamento 
Cidade Nova, em São 

Lourenço da Mata. Fonte: 
imagem retirada do vídeo 

do empreendimento. 
<https://www.youtube.com/
watch?v=37gWpz9-FNM> 
Acessado em 12/03/2014.  
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A seguir, nas Figuras 29 e 30, são representadas as imagens do conjunto 

habitacional Parque Capibaribe, em São Lourenço da Mata. 

Figuras 29 e 30: Imagens do Loteamento Parque Capibaribe. Fonte: Imagens do vídeo de 
divulgação do empreendimento, site: <http://imoveis.mitula.com.br/offer-detalle/82092/ 
100176454818762989/ 1/1/ apartamentos-parque-sao-lourenco-da-mata/123i?cc=1>  

Acessado em 20/03/2014. 

O condomínio é formado por 64 prédios, com 8 pavimentos cada, sendo 4 

apartamentos por andar. Totalizando 2.048 unidades habitacionais com 49 m² cada. 

Localiza-se a 4km da futura Cidade da Copa. O valor de um apartamento anunciado 

em um site imobiliário é de R$ 127.000,00, em julho de 2014. 

Considera-se que a proposta de criação de nova centralidade, estimulada pelo 

Governo Estadual, esta deveria estar apoiada em estudos regionais de urbanização, 

de meio ambiente e social. Embora Maricato (2012) afirme que “não é por falta de 

planos urbanísticos que as cidades brasileiras apresentam problemas graves” 

(Maricato, 2012, p.124), pois inúmeros planos existem e o problema maior se 

encontra na aplicabilidade desses estudos, os territórios estudados sequer dispõem 

desses instrumentos de planejamento urbano. 

No entanto, o que vem ocorrendo na RMR são atitudes isoladas de diversas 

naturezas, que não dialogam entre si, são pensadas e construídas como se não 

houvesse necessidade de se complementarem. Aliás, a complementaridade entre 

elas se dá apenas no âmbito do marketing imobiliário. Essas ações expressam a 

produção de cidade pelo capital, representado por construtoras e incorporadoras 

que constroem condomínios configurados como bairros, que alteram, 

definitivamente, as características locais. 
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Além dos loteamentos residenciais nos dois municípios, a prefeitura de São 

Lourenço da Mata e o Governo do Estado estão implantando um distrito industrial 

nas margens do rio Capibaribe, com o nome Distrito industrial Pau-Brasil. 

De acordo com informações disponibilizadas pela Prefeitura de São Lourenço da 

Mata36, o distrito ocupa uma área de 184.111,21 m², às margens do Rio Capibaribe, 

entre as rodovias BR 408 e a PE-05. São 42 lotes, com tamanho médio de 4 mil m². 

Já estão em funcionamento duas empresas: a fábrica Famastil Taurus/Prat-k, que 

investiu R$12 milhões na nova unidade e trabalha na produção de carrinhos de mão 

e caixas plásticas; e a Mec-Tronic, fábrica de produtos elétricos que possui matriz 

em São Paulo e abriu a segunda unidade em Pernambuco.  

 

Fotografia 48: Fábrica Mec-Tronic em São Lourenço da Mata. Na imagem, o acesso pela rodovia 
estadual PE-05. O rio Capibaribe está na face posterior da fábrica. Fonte: Site na Mec-Tronic. 

http://www.mectronic.com.br/empresa.html. Acessado em 15/01/2014. 

Na Fotografia 48, demonstra-se o acesso pela rodovia estadual PE-05. O rio 

Capibaribe não pode ser visto a partir da rodovia, pois está na face posterior da 

fábrica. 

Dentro de um modelo de ocupação na contra mão do que se espera de utilização de 

margens de cursos d’água (com áreas públicas e de lazer, como ocorre em diversos 

países no mundo), as indústrias terão o rio como “quintal” e as rodovias como 

acesso principal.  

Esse formato de uso do solo “isola” o acesso público ao rio, num modelo predador e 

segregador de ocupação de frentes d’água. No projeto de inserção de indústrias nas 

                                                   
36 Site da Prefeitura de São Lourenço. http://www.slm.pe.gov.br/ 
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margens do rio, são descartadas quaisquer relações da população com o mesmo, 

como também com a paisagem natural, que será encoberta pelas fábricas.  

Acrescenta-se que, a despeito dos municípios em tela já se encontrarem deficientes 

de serviços de infraestrutura, conforme assinalado anteriormente, não estão 

previstos estudos de mobilidade e circulação para a área como um todo. Nas zonas 

urbanas, existe traçado de ruas definido, embora ele seja remanescente de um 

período de pouca ocupação, já existindo, hoje, em horários de maior fluxo, 

congestionamento nas avenidas principais. 

Na zona rural de São Lourenço da Mata, que pode vir a ser ocupada com expansão, 

não há planejamento de infraestrutura urbana. O observado atualmente são 

empreendimentos que, por conta própria, definem seus arruamentos, espaços de 

convívio e formas de coleta e de tratamento de seus efluentes. As terras dos antigos 

engenhos, referenciados no Capítulo 1, apresentam-se como potencialmente 

urbanizáveis, e o perímetro urbano de São Lourenço da Mata está em vistas de 

expansão com as novas construções. 

O processo de adequação da legislação urbana para atender a demandas 

empresariais é um fenômeno corrente nos municípios, conforme já discutido aqui, 

São Lourenço alterou seu Plano Diretor, e Camaragibe está em vias de fazê-lo.  

Em Camaragibe, um empreendimento de grande porte está em construção: a 

Reserva Camará Complexo Multiuso, inserida em uma área de 26 hectares, dos 

quais 13 serão destinados à preservação da fauna e flora. Esse projeto ganhou 

impulso com a Cidade da Copa, sendo um objeto transformador da paisagem e 

principal elemento de marketing para outros empreendimentos. 

Em virtude de todo o desenvolvimento da área oeste da Região 
Metropolitana do Recife, que vem se destacando como uma das 
mais promissoras do Estado de Pernambuco e beneficiando-se pela 
proximidade da Cidade da Copa, dos investimentos em mobilidade e 
de todo potencial de consumo da sua população, a Reserva Camará 
Complexo Multiuso se propõe a não ser apenas mais uma 
construção, mas sim, um conceito, que integra tudo que se precisa 
para viver bem. (Site: http: //www.camarashopping.com.br/. 2014. 
Acessado em 26/09/2014).  
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A Cidade da Copa, assim como os demais empreendimentos da região, foi 

planejada por um grupo incorporador que definiu o projeto urbanístico. A empresa é 

responsável por toda a área, e, como o nome do empreendimento revela, trata-se de 

uma Cidade, ou de um “pedaço de cidade”. Com população residente estimada de 

15.000 habitantes, será mais populosa do que 54 dos 185 municípios 

pernambucanos. 

Assim como o Alphaville e a Reserva Camará, a Cidade da Copa foi concebida para 

camadas sociais mais altas do que as encontradas em Camaragibe e em São 

Lourenço da Mata. Os três empreendimentos apresentam-se como modelos de 

condomínios fechados, isolados por muros ou vigilância eletrônica. Doravante, no 

Capítulo 4, será aprofundada a forma que se apresenta esse isolamento e controle.  

Diante dos últimos argumentos, é possível questionar: condomínios fechados, 

erguidos em locais com população mais pobre, geram que tipo de relações entre as 

populações existentes e os novos moradores?  

Para Caldeira, “comumente, edificações de luxo construídas em locais com 

população mais pobre evidenciam e consolidam a separação entre as diversas 

camadas sociais, por meio das barreiras físicas ou estilos de arquitetura que se 

inauguram no local”. (CALDEIRA, 2000, p. 297).  

No livro “Cidades de Muros”, a autora expõe um amplo debate sobre condomínios 

fechados em São Paulo, explorando suas características de segurança, status e 

segregação social. Para a autora,  

cercas, barras e muros são essenciais na cidade hoje não só por 
razões de segurança e segregação, mas também por razões 
estéticas e de status. [...] Esses elementos têm de ser sofisticados 
não só para proteger contra crime, mas também para expressar o 
status social dos moradores [...] (CALDEIRA, 2000, p. 294). 

O Grupo Direitos Urbanos37, atuante no Recife, questiona diversas ações na cidade 

e na sua Região Metropolitana. Na Cidade da Copa, o Grupo critica o modelo de 

                                                   
37 O Grupo Direitos Urbanos/Recife surgiu da articulação de pessoas interessadas em política e 
preocupadas com os problemas da cidade do Recife, em março de 2012, após uma audiência pública 
sobre o projeto Novo Recife (um megaempreendimento para construir 13 torres de edifícios no Cais 
José Estelita, uma área histórica da cidade do Recife). O Grupo  expandiu-se por meio das redes 
sociais e, atualmente, estimula discussões sobre a cidade, participa de reuniões e intervêm, por meio 
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Parceria Público-Privado estabelecido e, principalmente, as desapropriações 

ocorridas na área. Nos textos e artigos referentes ao tema, é  mostrado que não há 

ações capazes de alterar o que está posto até o momento. Há também inúmeras 

denúncias de irregularidades nas obras e nas negociações com as comunidades 

atingidas por elas. 

Segundo Cisneiros, integrante do Grupo, no artigo “Desmistificando os impactos e 
as posições em relação à Copa”, 

A Reforma Urbana promovida pela gestão de Eduardo Campos 
coloca o espaço urbano da RMR do Recife num jogo de tabuleiro. 
Uma mistura de War® com Banco Imobiliário®, no qual os exércitos 
a serem removidos são cada vez maiores em número e em 
amplitude e tem como grandes planejadores a iniciativa privada.” 
(CISNEIROS, 2014). 

Segundo o autor, 129 famílias foram desapropriadas em Camaragibe para a 
construção do Ramal da Copa e do Terminal Integrado de Ônibus. Elas ocupavam a 
área há pelo menos 30 anos e não tiveram, em sua maioria, a questão fundiária 
regularizada adequadamente, bem como as indenizações não garantiram às famílias 
o acesso a outras moradias equivalentes, “tendo nesse processo de omissão do 
Estado a negação de direitos constitucionais que tem seu aprofundamento agora 
com a plena violação do direito à moradia.” (CISNEIROS, 2014). 

 

3.4. Descrição do projeto  

 

A Cidade da Copa se propõe a ser a primeira Smart City da América Latina, com um 

programa multiuso. As Figuras 31 e 32, seguintes, foram retiradas de vídeo de 

divulgação institucional e apresentam o empreendimento. 

 

                                                                                                                                                               
de ações judiciais, reuniões, palestras e ocupações de áreas de intervenção. Possui mais de 20.000 
seguidores e é coordenado por professores universitários, estudantes e profissionais das áreas de 
filosofia, sociologia, direito, urbanismo, dentre outras. 
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Figuras 31 e 32: Cidade da Copa. Imagens da retiradas do vídeo institucional. Fonte: Site do 
Governo do Estado de Pernambuco. 2010. http://www.pe.gov.br/governo/focos-

estrategicos/copa-2014/ 

A Figura 33 apresenta o zoneamento da Cidade da Copa e os componentes 

principais do conjunto urbanístico projetado. No quadrante vermelho, está escrito 

DIVERTIR-SE, com Arena Multiuso, hotéis e convenções, cinema, shopping Center, 

bares e restaurantes; na cor verde claro, TRABALHAR, contendo torres comerciais, 

escritórios corporativos, áreas de convivência e áreas verdes; em azul, APRENDER, 

um campus universitário integrado à cidade; na cor verde escuro, MORAR, com 

residências, escolas de ensino fundamental e médio, parques, playgrounds e áreas 

de convivência.  

 

Figura 33: Projeto da Cidade da Copa. Fonte: EIA Projeto Cidade da Copa. (2012) 
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Os empreendedores pretendem atrair pessoas com o diferencial das paisagens 

variadas e ao ar livre, com parques, trilhas e quadras esportivas.  Os parques 

públicos serão pontos focais de atração, diante da escassez dessas áreas na RMR. 

Na área de 242 hectares, em 138 destes não haverá construções. 

Outro atrativo divulgado será a noção de “comunidade de conveniência” (EIA, cap. 2, 

2012, p. 10), onde os moradores possam trabalhar e estudar próximos de casa, e 

ainda praticar esportes e atividades de lazer, em um modelo apresentado como 

autossuficiente. 

 

3.3.1. A Cidade da Copa 
 

A Arena foi planejada pelo escritório Fernandes Arquitetos & Associados, que 

projetou também a Arena do Grêmio, Arena Ponte Preta e a reforma do Maracanã.  

O plano urbanístico da Cidade da Copa foi idealizado pela Odebrecht Organization. 

O terreno, anteriormente pertencente ao Estado, será concedido em posse definitiva 

ao desenvolvedor do projeto.  

Na área do empreendimento havia ocupação informal com escassos sítios, 

residências e atividades pecuárias de pequena escala. Segundo o governo do 

Estado as famílias foram indenizadas de acordo com as regras da CEHAB - 

Companhia Estadual de Habitação e Obras - de Pernambuco, informação 

contestada pelo Grupo Direitos Urbanos e pelo Observatório das Metrópoles que 

informam a ocorrência de conflitos entre as famílias e o Governo do Estado e o não 

pagamento de algumas indenizações. 

Como já citado anteriormente, o modelo urbanístico escolhido foi o Smart City, 

sendo selecionados, para o local, três elementos norteadores: monitoramento da 

segurança, gerenciamento de energia e adoção de sistemas integrados. A Figura 

34, a seguir, apresenta a localização dos distritos: 

O partido urbanístico subdivide a área em 8 Distritos: (I) Esportes e Eventos, (II) 

Comércio/Entretenimento/Uso Misto, (III) Campus Universitário, (IV) Escritórios, (V) 
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Habitação Sul, (VI) Habitação Norte,(VII) Usos Governamentais e,(VIII) 

Hipermercado e área para equipamentos de infraestrutura. (ver Quadro 8, p. 139) 

 

 

Figura 34: Distritos da Cidade da Copa. Fonte: EIA Cidade da Copa. 2012 

Alguns itens são considerados fundamentais para o sucesso do empreendimento. A 

Arena Itaipava, estádio multiuso com capacidade para 46 mil pessoas, é o 

equipamento “âncora” do empreendimento.  Ele é o elemento impulsionador de 

todas as ações realizadas no Estado para a viabilização da Copa do Mundo 2014.  

Construído segundo os padrões da FIFA, foi inaugurado em abril de 2013. O estádio 

recebeu três jogos da Copa das Confederações da FIFA em 2013, foi palco de cinco 

partidas da Copa 2014, sendo quatro na primeira fase e uma na etapa da oitavas de 

final. (ver Fotografias 49 e 50, seguintes).  

O Distrito II - Comércio, Entretenimento e Uso Misto, considerado fundamental para 

o sucesso da Cidade da Copa para garantia de dinâmica urbana, está planejado 

para atender aos usuários do estádio, aos moradores da Cidade da Copa e do 

entorno. 

 

DISTRITO I 

DISTRITO II DISTRITO III 

DISTRITO IV 

DISTRITO V 

DISTRITO VI 

DISTRITO VII 

DISTRITO VIII 
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Fotografia 49: Arena Itaipava. Fonte: Jackson Veríssimo. Janeiro de 2014. 

 

Fotografia 50: Vista do entorno da Arena Itaipava. Fonte: Jackson Veríssimo. Janeiro de 2014. 

Está prevista na área a instalação de um campus universitário e de escolas de 

ensino médio e fundamental. Segundo o EIA do empreendimento, é estimado que à 

medida que as habitações começarem a ser ocupadas, crescerá a demanda por 

equipamentos educacionais e, consequentemente, escolas se interessarão em 

ocupar a área. O Quadro 8, a seguir, apresenta os distritos. 
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Quadro 8: Quadro de Distritos 

 

Fonte: EIA Cidade da Copa. 2012. 

Arena 
Multiuso

Estádio principal. Principal âncora da 
Cidade. Preparado para receber 5 jogos 

da Copa 2014. 
Capacidade: 46.000 assentos

Arena Indoor Receberá eventos de pequeno e médio 
porte como concertos e esportes.

Área construída 25.000m².
Capacidade 10.000 assentos.

Hotéis e 
Cento de 
Convenções

2 Hotéis e 2 pavilhoes de convenções. Área construída 50.000m².
2 hoteis com 550 quartos.

Edificações 
de Comércio, 
entreteniment
o e usos 
mistos.

Lojas, resturantes, bares, shopping, 
supermercados, cinema, teatro, etc.. Apoia 
os setores da arena, de hoteis e centro e 

convenções durante eventos e a 
população residente. 

Em usos mistos, prédios com pequenos 
comércios e habitação nos pavimentos 

superiores.
Também Centro de visitantes e 

Informações

Área construída 159.900m².
Cinema "multiplex" com 3.000lugares.

Setor 
educacional

Área destinada a instalação de campus 
universitário, escolas de ensino 

fundamental e médio.
Pretende-se um centro de excelência de 
ensino universitário. Será desenvolvido 

pelo governo Estadual.

Área construída 180.000m²

Edificios  
Comerciais

Edificações tipo "torre" de escritório com 
até 15 pavimentos e edificações  com até 

6 pavimentos.

Área construída 240.000m².

Moradia Bairros com diversificados padrões de 
moradia.

Área construída 576.180m².
Tipo A - 225 unidades de 140m² com 3 

vagas de garagem.
Tipo B - 2.930 unidades de 90m² com 2 

vagas de garagem.
Tipo C - 1.350 unidades com 60m² com 

1 vaga de garagem.

DISTRITO I - ESPORTES E EVENTOS

DISTRITO II - COMÉRCIO/ENTRETENIMENTO E USO MISTO

DISTRITO III - CAMPUS UNIVERSITÁRIO

DISTRITO IV - Escritórios

DISTRITO V e VI - Habitacional
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Em entrevista realizada com representante da Odebrecht38, foi informado que apesar 

do programa ter sido planejado por meio de estudos de mercado, não está garantida 

a construção idêntica ao projetado. O início das obras da Cidade está programado 

para 2015, para isso será executado um novo estudo para decisão do cronograma 

de obras, que certamente acontecerá por etapas, e as alterações necessárias à 

viabilidade técnica e financeira do empreendimento. 

Ainda de acordo com a entrevistada, as obras da Cidade da Copa não começaram 

por dois motivos: primeiro, o terreno ainda não pertence à Odebrecht, pois o 

processo sofreu atrasos, mas o Governador do Estado se comprometeu em 

transferir a titulação ainda este ano; segundo, com a iminência da Copa do Mundo, 

todos os esforços da Construtora se voltaram à Arena, pela prioridade de prepará-la 

para a realização dos jogos. 

O Jornal do Comércio39 veiculou notícia em maio de 2012, divulgando que a 

universidade pública estadual, Universidade de Pernambuco – UPE, poderia 

transferir seus principais cursos para o local, mas, até a presente data, não há 

confirmação do fato. A Empresa Odebrecht confirmou essa possibilidade, que será 

discutida no ano de 2015, quando do início das obras. 

Aproximadamente 4.500 unidades residenciais também estão previstas, com 

padrões construtivos e dimensões diferenciadas, a fim de atender a diversidade da 

procura de habitações. Tal projeto habitacional ocupará uma área de 576.180m² da 

Cidade, e pretende abranger tipos A, B e C, com 140 m², 90m² e 60m² 

respectivamente,  distribuídos em prédios de diversos pavimentos. 

O tipo B de habitação, com 2.930 unidades, é o principal produto habitacional (ver 

Quadro 7). De acordo com informação fornecida pela representante da empresa, é 

destinado a famílias com renda média de R$ 8.000,00.  O público alvo é o de Recife, 

que já não encontra imóveis com facilidade na capital e está em busca de moradia 

em local mais tranquilo e com inovações tecnológicas, conforme a depoente. 

                                                   
38 Entrevista concedida em 24/09/2014. 
39Jornal do Comércio - Mídia escrita e digital de circulação no estado de Pernambuco. (Fonte: Jornal 
do Comércio, Jconline. 
http://m.jconline.ne10.uol.com.br/t320/noticia/economia/pernambuco/noticia/2012/05/18/42457 /. 
Publicado em 18/05/2012). 
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Os distritos VII e VIII são para usos governamentais e hipermercado, bem como 

áreas para infraestruturas. Para esses locais, não há definição precisa do programa, 

apenas está planejado um local para vigilância e monitoramento, o Centro de 

Comando e Controle (CCC), para toda a Cidade da Copa. (ver Quadro 8, p. 139). 

Os parâmetros urbanísticos utilizados nos projetos de arquitetura são os previstos 

no Plano Diretor do município, e a taxa de solo natural é de 20%, no mínimo. O 

município dispõe de Lei Orgânica, Plano Diretor e Código de Urbanismo (Lei 

Municipal n. 1.749/1989). Conforme já citado, o Plano Diretor foi alterado para 

viabilização da construção do complexo urbanístico.  

Como se localiza nas margens do rio Capibaribe, a gleba sofre influência da APP 

(Área de Preservação Permanente). Será instalado um parque no local, este 

equipamento integra um dos atrativos propostos pela divulgação do 

empreendimento, conforme Figura 35, com conceitos sustentáveis e um viés 

calcado na mobilidade e lazer. 

 

É estimada uma população residente de aproximadamente 15 mil habitantes, e a 

população flutuante, que inclui trabalhadores e estudantes, pode chegar a 40 mil 

pessoas.  

Segundo os idealizadores, para o complexo funcionar, os usos deverão ser 

coordenados nas suas implantações, sendo sua construção planejada em etapas. 

Conforme informação da Odebrecht, a previsão de conclusão é de 

aproximadamente 15 anos, a partir do início das obras, em 2015. 

 

Rio Capibaribe 

APP 

Figura 35: Mapa com mancha 
da APP destinada a parques e 

áreas de lazer.  Fonte: EIA 
Cidade da Copa/2012. Edição 

da autora. 
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De acordo com o EIA do empreendimento, ficará a cargo do poder público a 

implantação da infraestrutura urbana referente ao abastecimento de água, a coleta e 

o tratamento do esgoto e os resíduos sólidos, assim como as redes de energia 

elétrica e telefonia fixa. Porém, consonante informação da representante da 

Odebrecht, existe a possibilidade de se formar um condomínio para assumir a 

construção e a manutenção da rede de esgoto e da gestão dos resíduos sólidos, 

além da limpeza e manutenção das ruas, praças e parques. 

Para a destinação dos esgotos, está prevista uma Estação de Tratamento de 

Compacta, que, após tratados, os efluentes serão despejados no rio Capibaribe. Os 

efluentes líquidos, provenientes da captação de águas pluviais, também serão 

tratados e posteriormente lançados no rio. 

A energia elétrica será fornecida por subestação própria, a ser construída no local, 

encontrando-se em análise a possibilidade de cabeamento embutido.  A utilização 

de energia solar também é uma das metas. Trechos de cabeamento de fibra ótica já 

estão instalados nas vias que foram construídas em volta da Arena. 

Como o modelo Smart City mundial trabalha com tecnologia para os aspectos de 

infraestrutura citados, a Cidade da Copa contempla a utilização de instalações 

integradas de monitoramento e segurança. 

Um Centro Integrado de Segurança (CIS) está projetado para atendimento e ação 

integrada com os organismos de segurança e policiamento, contando também com 

uma unidade do Corpo de Bombeiros. 

Um Centro de Comando e Controle (CCC) complementará esse esquema e terá a 

função de integração com todas as forças de monitoramento e controle do Estado de 

Pernambuco, incluindo Serviços de Saúde, Polícia, Defesa Civil, entre outros.  

Toda a gleba da Cidade será de propriedade da empresa Arena Pernambuco 

Negócios e Investimentos S/A. a qual terá total liberdade para definir e alterar os 

usos do empreendimento, desde que aprovados pelos órgãos necessários. 
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No empreendimento, os construtores prometem ciclovias, ruas arborizadas e prazer 

nas caminhadas a pé. Para a conexão com as cidades vizinhas, as opções são as 

rodovias e o transporte público. 

A disposição do sistema viário, com acessos e circulação 
diversificados, é uma característica importante sobre a estrutura e o 
caráter da Cidade da Copa. O empreendimento foi planejado para 
ser acessado através do transporte público e para facilitar a fluidez 
de tráfego, permitindo a conectividade de Recife com o local e deste 
com as comunidades vizinhas. O alinhamento do sistema viário 
principal deve promover uma relação sinérgica e conectada entre os 
centros urbanos, áreas residenciais e equipamentos públicos para 
maximizar o valor e promover a acessibilidade. (EIA Cidade da Copa, 
2012). 

Para a apresentação do EIA da Cidade da Copa, houve uma audiência pública em 

abril de 2013, na qual foram absorvidas diversas exigências, segundo informou a 

técnica da CPRH. A Licença Prévia está em vias de ser liberada, conforme 

informação da mesma profissional, em outubro de 2014. 

 

3.4. O significado da PPP na Cidade da Copa: arranjo institucional e modelo de 
gestão 

 

O Governo do Estado criou a Secretaria Extraordinária da Copa – Secopa, em 

fevereiro de 2011, por meio do Decreto nº 36.193, com a finalidade e a competência 

de planejar, coordenar e gerir as iniciativas dos órgãos e entidades da administração 

estadual nas obras de implantação da Cidade da Copa.  A secretaria foi extinta no 

mês de julho de 2014. 

Durante sua existência, foi responsável pela articulação com a FIFA, com a 

Odebrecht, com a União e Municípios, assim como com os diversos setores 

econômicos e sociais e sociedade civil organizada. Verifica-se, assim, o papel 

central que o Governo Estadual desempenhou para a implantação da Arena e da 

Cidade da Copa. 
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Para a gestão da Cidade da Copa, estão previstos cinco agentes principais, 

denominados: Poder Público Estadual, Poder Público Municipal, Desenvolvedor, 

Incorporador e Conselho Gestor.  

A atribuição do Governo Estadual será de comando e controle, bem como poder de 

polícia e fiscalização. O Poder Público Municipal terá o papel de disciplinador do uso 

do espaço e do solo. O Desenvolvedor é constituído pela Arena Pernambuco 

Negócios e Investimentos S/A, Sociedade de Propósito Específico (SPE) liderada 

pela Odebrecht Participações e Investimentos (OPI), responsável pela construção, 

operação e manutenção da Arena Multiuso, além de ser autor do projeto da Cidade 

da Copa. Esses são também os Incorporadores, a quem cabe a responsabilidade 

das construções e operações dos demais equipamentos.   

Além desses atores, existirá o Conselho Gestor da Cidade da Copa, uma entidade 

sem fins lucrativos para atuar em todas as áreas do empreendimento, com a 

participação em conjunto das figuras acima citadas, bem como dos futuros 

moradores e associações interessadas.  

As principais atribuições do Conselho serão: (i) Organizar a ocupação e o uso do 

solo, atendendo aos regulamentos e às regras vigentes; (ii) Promover o 

desenvolvimento comunitário, visando à integração e à melhoria da qualidade de 

vida da área; (iii) Cumprir e fazer cumprir as obrigações previstas nas licenças 

ambientais, conforme determinações dos órgãos competentes; (iv) Promover a 

conservação, a manutenção, a vigilância e a gestão das áreas de preservação 

permanente, nos moldes definidos pelo licenciamento ambiental e legislação 

vigente; (v) Atuar junto ao Poder Público e às concessionárias de serviços públicos 

para regular a prestação destas, inclusive para manutenção e reparação dos 

sistemas de infraestrutura urbana; (vi) Indicar, nomear e constituir auditorias, visando 

ao cumprimento dos objetivos sociais do Conselho Gestor. 

Seguindo um dos importantes itens do modelo Cidade Inteligente, o monitoramento 

e segurança deverá se utilizar de estações de vigilância e controle urbano dentro do 

complexo. Dentre as missões dos centros de segurança e controle a serem 

implantados estão a prevenção e o controle de incêndios e enchentes. 
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O acordo firmado entre a empresa incorporadora e o Estado foi o de Parceria 

Público-Privado – PPP. O contrato prevê regras para cada empreendimento a ser 

instalado e os papeis de cada parceiro. 

As PPPs já acontecem em Pernambuco e no restante do País há alguns anos. No 

Brasil, foi implantada pela primeira vez em 2004, durante o governo Lula, no período 

de fomento ao desenvolvimento vivido na gestão. 

Essas Parcerias se conformam como uma aliança entre os governos, agentes 

públicos e a iniciativa privada, para prestação de serviços e execução de obras de 

diversas naturezas, num regime de concessão. A Lei Federal n. 11.079, de 

30/12/2004, instituiu as normas desses acordos no âmbito da administração pública. 

Segundo o artigo 2º daquela Lei, “Parceria público-privada é o contrato 

administrativo de concessão, na modalidade patrocinada ou administrativa.” (LEI Nº 

11.079). O parágrafo 4º do mesmo artigo dispõe: 

        § 4o É vedada a celebração de contrato de parceria público-
privada: 
        I – cujo valor do contrato seja inferior a R$ 20.000.000,00 (vinte 
milhões de reais); 
        II – cujo período de prestação do serviço seja inferior a 5 (cinco) 
anos; ou 
        III – que tenha como objeto único o fornecimento de mão-de-
obra, o fornecimento e instalação de equipamentos ou a execução de 
obra pública. (LEI Nº 11.079, DE 30/12/ 2004). 
 

Nos acordos de PPP, o setor público se torna parceiro do privado, se estabelecendo 

comprador, de todo ou parte, do serviço disponibilizado ou da obra realizada. O 

parceiro privado normalmente é responsável pelo projeto, pelo financiamento, pela 

construção e operação do empreendimento, que, posteriormente, ao término do 

contrato estipulado, será transferido ao Estado.  

É importante ressaltar que, no modelo instaurado para a Cidade, apenas a Arena 

será, pelo contrato, “devolvida” ao Estado, após 30 anos de parceria. Sua gestão é 

compartilhada, tendo o Governo Estadual se comprometido a custear a manutenção 

da Arena, quando isso não for possível por meio dos eventos da mesma. 
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Já o restante da gleba é de total propriedade do empreendedor, ficando o Estado 

com as atribuições já citadas. Isso significa que, aprovado nos órgãos licenciadores, 

todo o projeto urbano da Cidade é de responsabilidade e lucro exclusivo da 

empreendedora.  

Segundo Sette, no seu site “Cidades para que(m)?”, embora o Poder Público pareça 

bem intencionado em estabelecer PPPs por causa da agilidade e da segurança de 

implementação do modelo, 

[...] há como pano de fundo um aspecto, de princípios, preocupante: 
delegar o planejamento de uma área tão grande da cidade (no caso 
São Paulo) a empresas privadas é constatar que o Poder Público 
está, de alguma forma, renunciando à sua prerrogativa de fazer 
planejamento público. (SETTE, 2005). 

Segundo o autor, o planejamento do território das cidades é uma tarefa e 

prerrogativa do Poder Público, que tem a missão de promover uma cidade mais 

democrática, conferindo a seus habitantes o exercício da cidadania. O Estado não 

deveria entregar ao setor privado a responsabilidade de decidir sobre o futuro das 

cidades. Ademais, o planejamento urbano não deve ser subordinado à lógica 

prioritária do mercado, que é, principalmente, a de obtenção de lucro. 

As PPPs estão comumente associadas ao modelo neoliberal de governo, baseado 

na minimização da ação do Estado e na maximização dos interesses empresariais 

de viabilização da cidade como mercadoria. 

Na Cidade da Copa, o Poder Público reduziu sua atuação em prol de um grupo 

empresarial que decide o desenho urbano, os usos, o público e a vivência de uma 

porção considerável de cidade. Se pensarmos na futura população residente do 

empreendimento, 15.000 moradores, sem contar com a população flutuante, ela 

abrange um número maior de habitantes que muitos municípios brasileiros. 

De acordo com Cota, a política urbana brasileira, a partir do final de 1980, 

representa “dois modelos ou ideário de cidade: o direito à cidade, de um lado, e a 

cidade-mercadoria, do outro.” (COTA, 2005, p.17). Esses dois modelos ocorrem 

quando, além do Estado, novos agentes, especificamente grupos de empresários, 
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passam a deliberar sobre as políticas públicas e influenciam diretamente na 

construção de cidades. 

É importante relembrar que o Brasil importa exemplos mundiais de empresas que 

assumem o controle do planejamento de cidades. Existem departamentos 

especialmente criados para esse fim em grandes empresas. A Siemens, por 

exemplo, possui o Green City, específico para soluções de cidades no mundo; a IBM 

dispõe de uma gama de produtos no programa denominado Smarter Cities 

Challenge, que estuda diferentes tecnologias para cidades, incluindo ações que 

antes eram dos governos, como educação, energia e mobilidade.  

Na Cidade da Copa, se estabelece uma relação de privatização do espaço público, à 

medida que se concede a uma empresa ou um grupo a responsabilidade pelo 

planejamento e controle urbano. A gestão interna de condomínio, com regras 

exclusivas locais, definidas pelos moradores para interesse próprio, reduz o papel do 

Estado.  
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4. SMART CITY: NOVAS/VELHAS ESTRATÉGIAS DE (RE)PRODUÇÃO DE 
CIDADES 

  
 

Como já mencionado, o modelo urbanístico adotado na concepção da Cidade da 

Copa foi o Smart City. Esse modelo, praticado em alguns projetos de grandes 

cidades no mundo, vem sendo difundido em congressos e aponta à solução dos 

problemas urbanos por meio da tecnologia.40 

Simplificadamente, postula-se que a “Cidade Inteligente” abrange uma série de itens 

que a definem, tais como mobilidade, infraestrutura, Tecnologia da Informação (TI) e 

ambiente de negócios.  

Segundo o urbanista norte americano James Kostaras (conferencista da Smart City 

Business41), a ideia de “Cidade Inteligente” é descendente do conceito de cidade 

sustentável.  Em poucas palavras, considera-se uma cidade sustentável aquela em 

que os gestores, urbanistas, empresários e a população refletem sobre os impactos 

socioambientais de suas ações e adotam padrões e dinâmicas que respeitem os 

recursos naturais, preparando-as as para gerações futuras. 

Várias formas de adjetivação de cidades ocorreram ao longo da história. As Cidades 

Sustentáveis, as Modernas e as Industriais são exemplos de modelos idealizados e 

implantados.  A busca da cidade ideal atravessa séculos e converte-se em uma 

investigação constante da humanidade. 

Fazendo uma breve investigação histórica sobre sua formação, chega-se à polis 

grega, considerada o modelo inicial do que se chama hoje de cidade. As primeiras 

experiências urbanísticas da Grécia clássica foram atribuídas a Hipódomo de Mileto, 

por volta de 475 a.C. Entretanto, a noção de cidade, como afirma Melo, “se associa, 

antes de tudo, a uma comunidade de cidadãos, a uma associação de caráter moral, 

político e religioso. A ideia de cidade (polis) surge no seio de uma sociedade rural.” 

(MELO, 2001, p. 34).  

                                                   
40 Fonte: Artigo Smart Cities in Europe, de Caragliu, Andrea; Del Bo, Chiara e Nijkamp, Peter. 
41 Smart City Business – Planejamento Urbano e Qualidade de Vida. 2ª Edição do Encontro 
Internacional realizado em Recife, Pernambuco, nos dias 21 e 22 de novembro de 2013. James 
Kostaras é arquiteto urbanista da I2UD - International Institute for Urban Development – EUA. 
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Entre 480 e 430 a.C, a polis, pela primeira vez, assumiu uma forma 
ideal, que a distinguiu das aldeias e cidades mais antigas: uma forma 
ideal não primariamente em pedra, mas em carne e sangue. Numa 
grande sucessão de cidadãos, a nova ordem urbana, a cidade ideal, 
tornou-se visível, transcendendo contornos arcaicos, suas cegas 
rotinas, suas complacentes fixações. (MUMFORD, 1991, p. 178 apud 
MELO, 2001, p. 34). 

O império romano foi primeiro a construir cidades em larga escala. Importa recordar 

que as cidades romanas já tinham traçados regulares e desenhos pré-estabelecidos, 

com hierarquias de ruas e fórum, terma e/ou mercado na localização central. 

Durante o período feudal, a concepção de cidades mudou, com o mosteiro e o 

castelo (ou palácio) localizados no ponto principal e mais alto do território, assim 

como as ruas que passaram a seguir a topografia local, quase sempre com curvas 

sinuosas e irregulares.  

Segundo Mumford (1991), a cidade medieval,  

[...] não começa com uma finalidade pré-concebida: move-se de 
necessidade a necessidade, de oportunidade a oportunidade, numa 
série de adaptações que se tornam, elas próprias, cada vez mais 
coerentes e cheias de propósitos, de tal forma que geram um plano 
complexo final, dificilmente menos unificado que um modelo 
geométrico pré-formado. (MUMFORD, 1991, p. 329 apud MELO, 
2001, p. 45).  

Essa descrição de Mumford sobre o período medieval não se diferencia muito das 

cidades brasileiras contemporâneas. As formas de construção de cidades sempre 

foram geridas por padrões sociais, culturais, econômicos e de relações de poder que 

atravessam séculos, com significativa identificação de semelhanças nesse processo. 

Os homens contemporâneos ainda as constroem com concepções semelhantes às 

descritas por Mumford. Assim, também no Brasil, as cidades assumem as 

características descritas se reconstruindo continuamente.  

Paralelamente ao crescimento, há a atuação dos urbanistas, sempre projetando 

modelos em busca da representação de uma cidade ideal. 

É de Platão um dos primeiros registros de criação da cidade ideal, com 

planejamento e hierarquia. Ao longo dos séculos, e em todos os espaços políticos e 

geográficos, as cidades foram sempre reinventadas. 
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Para a análise desta pesquisa importa uma reflexão sobre a cidade contemporânea 

brasileira; que ainda guarda resquícios tanto romanos, quanto medievais. Observa-

se que a urbe possui desenho ortogonal, com um ponto central, uma praça ou um 

equipamento público e, simultaneamente, favelas com desenho irregular que 

seguem a topografia do local onde estão inseridas. 

O que mudou não foi necessariamente o desenho das cidades, pois admite-se que 

elas são e foram constituídas por quadras, vias de circulação e edifícios de uso 

comum, mas os motivos pelos quais elas foram reinventadas; por quem e para quem 

a cidade é concebida e reconstruída. 

Após o período medieval, o urbanismo se adaptou ao pensamento Iluminista e a 

razão e a ciência ganharam destaque na sociedade. Posteriormente, na Revolução 

Industrial, a população cresceu e as cidades “incharam”. Assim, o mundo industrial 

iniciou um novo processo de urbanização marcado pela ciência e pela tecnologia. 

Outra vez e gradativamente, a cidade foi se reinventando. 

Atualmente, vivemos a era em que a tecnologia da informação traz mudanças para o 

urbanismo. Para Oliveira, essa fase é denominada de Terceira Revolução Industrial, 

ou Molecular-Digital. (OLIVEIRA, 2003). Segundo o autor, essa revolução ainda não 

aponta às consequências das mudanças que provoca.  

Essa revolução é de uma radicalidade insuspeitada e ainda não é 
possível medir todas as consequências sobre o trabalho, a vida 
cotidiana e a forma como as pessoas se relacionam. Há uma nova 
sociabilidade e ainda não sabemos exatamente se ela aproxima ou 
distancia as pessoas, mas sua primeira marca é claramente 
regressiva. Todas as grandes revoluções mudaram a forma de ser de 
cada um de nós. No plano do trabalho, o impacto é decisivo. Toda 
vez que faço uma operação bancária no computador de minha casa, 
desemprego cinco bancários. O efeito disso é devastador, significa 
um espantoso aumento da produtividade, só comparável ao que se 
passou quando as pessoas saíram do campo para as cidades. 
(Francisco de Oliveira em entrevista ao Cremesp, 2004. 
http://www.cremesp.org.br/?siteAcao=Revista&id=142. Acessado em 
12/12/2013). 

No momento atual de planejamento urbano, destacam-se dois atores que 

influenciam diretamente o urbanismo nas grandes metrópoles: (I) as empresas de 

Tecnologia da Informação - TI, que produzem a revolução tecnológica com 
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desenvolvimento de pesquisas em infraestrutura, construção, monitoramento e 

tecnologia digital, dentre outros; e (II) as indústrias e empresas que se dedicam a 

apoiar o crescimento econômico dos países com fomento à produção e ao consumo.  

Nesse modelo, a urbanização das cidades é nitidamente orientada pelo mercado, 

onde este é fortemente representado por incorporadoras e construtoras que 

assumem a posição de produtoras de espaços urbanos. Amplamente estudado por 

intelectuais, não cabe nesta pesquisa sua historicidade, importando apenas o 

sentido amplo do termo utilizado na atualidade, que pode ser resumido como a 

representação abstrata de um conjunto de pessoas físicas e jurídicas que 

influenciam decisivamente nas relações de comercialização de determinados 

serviços e produtos. 

O termo “mercado” é geralmente utilizado como representação de “entidade 

sobrenatural” imponente e poderosa, na qual muitos acreditam e se submetem. 

Essa espécie de “poder”, mesmo que não identificado claramente, na maioria das 

vezes norteia as ações nos âmbitos político, econômico e social, e atribui às cidades 

o caráter de mercadoria.   

Para Vainer (2012), a ideia de cidade como mercadoria é popular entre os 

planejadores urbanos e os governos.  

[...] é uma das ideias mais populares entre os neoplanejadores 
urbanos: a cidade é uma mercadoria, a ser vendida, num mercado 
extremamente competitivo, em que outras cidades também estão à 
venda [...]. (VAINER, 2012, p. 78).  

Para o autor, isso explica a urgência dos prefeitos em alterar as cidades, que mais 

parecem “vendedores ambulantes que dirigentes políticos” (VAINER, 2012, p. 78).  

Nesse formato, a cidade constitui também um “campo de negócios”; ela se 

empresaria. A cidade mercadoria se transforma em cidade empresa que, ao se 

vender como mercadoria, gera simultaneamente lucros para seus promotores.  

Nas cidades atuais, superlotadas e que apresentam graves problemas urbanos, 

emerge a necessidade de se reparar, e, assim minimizar, os danos provocados. 

Dessa forma, empresas detentoras de conhecimento técnico/científico e capital 
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desenvolvem pesquisas para geração, reparo, controle e operacionalização de 

ambientes urbanos. 

Grandes empresas de TI42, conforme já indicado, estudam modelos de planejamento 

urbano. As Smart Cities são exemplos claros desse novo enfoque nos negócios. 

A TI desenvolve um conjunto de atividades e soluções para os espaços urbanos, 

onde os recursos da computação são intensivamente utilizados. As aplicações são 

abrangentes e, no caso das cidades, propõem-se a ser utilizadas na gestão, 

monitoramento e aprimoramento dos serviços públicos. 

As empresas vendem tecnologia aos governos que precisam administrar 

diversificados espaços componentes das cidades, resultando num aparato 

tecnológico complexo e de difícil manejo. 

Como esse conceito é intensamente discutido no ambiente político, a tecnologia da 

informação, somada aos termos sustentabilidade e governança, assume destaque 

nesses novos modelos. 

A União Europeia trata do tema Smart City em congressos em todo planeta e tem 

dedicado esforços constantes na elaboração de estratégias para ordenamento e 

eficácia do crescimento urbano utilizando o termo “inteligente”. Esse conceito visa 

satisfazer a necessidade de se pensar na totalidade do sistema de infraestrutura 

urbana, aliado a negócios e tecnologia. 

Ainda segundo o modelo, uma cidade, ou mesmo uma parcela dela, pode ser 

considerada inteligente quando seu governante é capaz de resolver problemas de 

segurança, infraestrutura e mobilidade a partir da utilização das TIs. A inteligência 

define-se, assim, na utilização da tecnologia para solucionar problemas. 

A “Cidade Inteligente” promete aumentar a prosperidade e a competitividade, numa 

abordagem de desenvolvimento urbano baseado na formação de um território de 

                                                   
42 “A Tecnologia da Informação (TI) pode ser definida como o conjunto de todas as atividades e 
soluções providas por recursos computacionais que visam permitir a obtenção, o armazenamento, o 
acesso, o gerenciamento e o uso das informações.” Fonte: http://www.infowester.com/. Acessado em: 
20 de janeiro de 2014. 
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oportunidades de negócios. Para esse fim, criam-se parques empresariais, como em 

Kochi, Malta e Dubai43, exemplos desse modelo de predominância empresarial. 

Alguns itens já implantados em diversos locais no mundo são as redes de sensores 

sem fio, uma tecnologia que pode aferir inúmeros indicadores de gestão eficaz em 

que os dados são entregues remotamente e em tempo real. Assim, pode haver 

monitoramento da concentração de poluição, radiação, fugas de água e até de lixo 

(os recipientes emitem um sinal quando estão completos). 

Outro exemplo é a iluminação de um determinado local, onde sensores podem 

modificar a intensidade das luzes de acordo com a frequência de pessoas e 

veículos, economizando assim energia. 

A discussão de cidades como centros de TI já era pensada no final do século XX. 

Segundo Castells (1999), a partir do momento em que não foi mais necessário que 

as empresas estivessem espacialmente próximas a seus funcionários e a outras 

empresas, em razão do advento das tecnologias de informática e internet, novos 

fluxos se formaram e alteraram o espaço urbano.  

O novo espaço industrial é organizado em torno de fluxos da 
informação que, ao mesmo tempo, reúnem e separam -dependendo 
dos ciclos das empresas - seus componentes territoriais. E, à medida 
que a lógica da fabricação da tecnologia de informação vai passando 
dos produtores de equipamentos de tecnologia da informação para 
os usuários desses dispositivos em toda a esfera da indústria, 
também a nova lógica espacial se expande criando uma 
multiplicidade de redes industriais globais, cujas interseções e 
exclusões mudam o próprio conceito de localização industrial de 
fábricas para fluxos industriais. (CASTELLS, 1999, p. 483). 

De tal forma, com o advento da tecnologia as metrópoles se modificaram e alguns 

locais se transformaram em centros de negócios, controlando ações em diferentes 

partes do planeta. 

                                                   
43 Kochi - Situada no litoral sul da ilha de Shikoku, Japão. 
Malta - Situada no sul do continente europeu, consiste de um arquipélago centralmente localizado no 
mar Mediterrâneo, ao sul da Sicília, Itália. 
Dubai - Cidade correspondente ao emirado de mesmo nome, localizada nos Emirados Árabes 
Unidos. 
 

 



154 
 

Alguns projetos de “Cidades Inteligentes” são reconhecidos como exitosos: 

Amsterdam Smart City e Yokohama Smart City são apontados como exemplos de 

sucesso e divulgados em seminários e congressos.  

Importa mencionar que essas cidades já possuíam consolidados investimentos em 

planejamento urbano nos setores econômico e social anteriores à criação da ideia 

de Smart City.   

Amsterdam teve e tem grande influência econômica na Europa. Fundada no século 

XIII como uma vila de pescadores, no início do século XVII já era considerada uma 

das cidades mais ricas do planeta. Atualmente é, em termos de negócios e finanças, 

a quinta cidade europeia em importância, atrás apenas de Londres, Frankfurt, Paris 

e Bruxelas44. 

A Amsterdam Smart City é fruto de uma parceria entre empresas, entidades de 

pesquisa e sociedade civil, que tem por objetivo o desenvolvimento da área 

metropolitana. As questões sobre trabalho, mobilidade e instalações públicas são 

tratadas por meio de TI.  

O conjunto de ações planejadas visa tornar o local “um laboratório de vida urbana” 

(Site oficial da Amsmarterdam City), com empresas expondo e demonstrando seus 

produtos e serviços. Na Smart City é possível encontrar uma gama de tecnologias 

que colaboram com a atividade urbana. Assim como diversas empresas e 

profissionais que oferecem serviços para o modelo.  

Além dos edifícios públicos e empresas informatizadas, em muitas residências há 

detalhes como janelas, cortinas e lâmpadas que são acionados por meio eletrônico. 

A temperatura do ambiente é controlada com tecnologia que propicia melhor custo x 

benefício, visando evitar o desperdício. 

Mobilidade é um item importante e, para determinar quais tecnologias e métodos 

são os mais eficazes, vários projetos são criados. Por exemplo, funcionários de 

empresas locados estrategicamente para trabalho, evitando longos deslocamentos. 

                                                   
44Fontes: Sites http://www.iamsterdam.com/ e http://www.amsterdamsmartcity.com/. Acessados em: 
15/10/2014. 
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A Câmara Municipal de Amsterdam, sócia fundadora da Amsterdam Smart City, é 

um ator social importante e estabeleceu uma meta climática desafiadora: a partir de 

2015, atingir um clima neutro, ou seja, redução de CO2 ao nível considerado ideal.  

Outro exemplo do modelo internacional é a Yokohama Smart City Project - YSCP. 

Há um conjunto de ações, elaborado em parceria entre cidadãos, empresas privadas 

e município, que busca o desenvolvimento de um modelo com vistas à expansão 

para todo Japão e exportação ao resto do mundo.  

Cidade também portuária, Yokohama foi fundada no século XIX e, em 1923,  sofreu 

um violento terremoto que a destruiu parcialmente. Esse acontecimento 

potencializou seu crescimento, sendo então rapidamente reconstruída, modernizada 

e objeto de várias alterações. Durante a  2ª Guerra Mundial foi atingida por 

bombardeios aéreos e sofreu nova destruição parcial.  Contudo, superou aquele 

outro obstáculo e, atualmente, tem sua economia baseada em tecnologia de ponta. 

As indústrias mais importantes são as de refinação de petróleo, química, de 

equipamentos de transporte, de peças elétricas, automotiva e de construção naval. 

A cidade tem uma população de 3,7 milhões de habitantes, sendo considerada de 

grande porte mesmo para os padrões mundiais. Possui área comercial com 

inúmeros arranha-céus e grandes áreas residenciais afastadas do centro, este 

repleto de indústrias, empresas, habitações e serviços diversos, tornado-a uma 

típica metrópole.  

Experiências operacionais em larga escala são realizadas em Yokohama.  

Empresas desenvolvem principalmente gestão de energia. Carros elétricos e 

transporte de última geração, associados a novos sistemas de mobilidade, estão em 

execução. 

Pesquisas em energias renováveis são amplamente realizadas com o intuito de 

transformar o território, já equipado com infraestrutura básica, em uma cidade de 

baixo carbono.  

No Chile, em Providencia (Santiago), já há controle por meio de programas de 

computador de crescimento urbano. A cidade encontra-se toda mapeada em três 

dimensões (3D) e as novas inserções urbanas são atualizadas na maquete 
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eletrônica para serem discutidas pelos técnicos e mensurados seus eventuais 

impactos. Por meio dessa informatização, itens como tráfego, infraestrutura e 

segurança são mapeados para estudado. 

O formato Smart City pode ser aplicado tanto em territórios existentes, como em 

protótipos de novos complexos urbanos. Com esta “marca”, a Cidade da Copa 

projetada para Pernambuco promete ser a primeira da América Latina. 

Embora os países da América Latina já estejam conectados a essa rede de TIs para 

cidades, a nova Cidade pernambucana será inteiramente construída numa área 

vazia. Talvez nesse aspecto baseie-se a divulgação da posição de pioneirismo. 

 

4.1 A retórica da Smart City no Planejamento Estratégico do Estado de 
Pernambuco e na Cidade da Copa  

 

A Smart City nordestina concretiza-se como um dos inúmeros projetos de 

condomínios urbanos planejados para o Estado de Pernambuco. A quantidade de 

projetos novos que despontam na RMR demonstra que a ideia de produção de 

espaços urbanos planejados é uma tendência crescente no Estado, diferenciando-se 

dos bairros planejados de conjuntos habitacionais populares de outrora. O que se 

desenha hoje são bairros para moradores com maior poder aquisitivo, que oferecem 

conforto, privacidade, qualidade de vida e segurança.  

Com foco nesse mercado, dois seminários internacionais sobre Smart City 

aconteceram em Recife, nos anos 2012 e 2013. O segundo encontro, denominado 

Smart City Business – Planejamento Urbano e Qualidade de Vida, foi realizado em 

novembro de 2013. Reuniu primordialmente empresas e prefeitos que, durante dois 

dias, trataram de temas como novas tecnologias para monitoramento de cidades e 

gestão de problemas urbanos, ocorrendo ainda reuniões privativas entre empresas e 

gestores para negociações de tecnologia.  
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O público alvo45 era composto por prefeitos, empresas, arquitetos e urbanistas. O 

Gráfico 3, a seguir, constante nas peças de divulgação do evento,  anunciava a 

previsão dos participantes: na cor verde está marcado o público alvo, em verde 

escuro as “empresas C-level dos setores de interesse” e em verde claro “Setor 

público: secretarias e órgãos públicos”, formando 61% da participação estimada, 

equivalente a 305 pessoas. Os prefeitos brasileiros correspondiam a 16% (80 

pessoas) e o público menos esperado era formado por grupo de prefeitos 

estrangeiros, imprensa, bancos, universitários, arquitetos e urbanistas, que juntos 

correspondiam a apenas 23%, ou 100 participantes. Tudo demonstrando a natureza 

de “balcão de negócios” entre empresas e administrações públicas às quais o 

evento se destinava.  

 

 

O texto de convocação para participação no evento evidenciava o modelo de 

discussão que seria adotado.  

                                                   
45 De acordo com http://smartcitybusiness.com.br/ - Acessado em 06/09/2013. 

Gráfico 3: Previsão de 
Participação. Fonte: Site Smart 

City Business. 
http://smartcitybusiness.com.br/. 

Acessado em 8/10/2013. 
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As cidades serão as grandes vitrines das mudanças tecnológicas e 
infraestruturais das próximas décadas, gerando investimentos 
monumentais, o que permitirá o surgimento de empresas e negócios 
focados nas transformações urbanas.  
Caberá aos gestores públicos conhecer e se apropriar deste novo 
mundo que se descortina. Para eles [...] o Smart City Business 
(SCB) traz os principais desafios das cidades nos próximos anos e 
apresenta as soluções disponíveis, gerando oportunidades valiosas 
de negócios. 
SCB é um evento único, focado em negócios, que reúne um público 
C-level das maiores empresas interessadas no tema, e acontecerá 
em Recife (PE), uma das cidades que mais cresce no mundo e que 
investirá nos próximos oito anos, mais de U$ 12 bi em 14 bairros 
planejados46. Serão investidos mais de U$ 300 bi, em todo o mundo 
nos próximos oito anos, somente em next generation infrastructure 
para bairros e cidades inteligentes. (Fonte: Site Smarty City 
Business. http:// smartcitybusiness.com.br/2013. Acessado em 
8/10/2013). 

Empresas como a Oracle Brasil, Vector Engenharia e Sistema de Automação, Kotra 

- Korea Trade-Investment Promotion Agency e SAP Brasil47 fizeram demonstrações 

de seus arsenais de tecnologia de gestão e monitoramento para cidades. Chile, 

Japão, Estados Unidos, Holanda, Coréia do Sul e Alemanha foram exemplificados 

como locais que utilizam TIs desenvolvidas pelas empresas citadas.  

Destacaram-se para o ambiente urbano: sistemas de medição e monitoramento de 

poluição, temperatura, trânsito, segurança, desperdício de água, controle de lixo e 

de esgotos, computadores que monitoram e controlam residências (pode-se operar 

todos os equipamentos à distância); assim como programas de controle e gestão 

para o setor público.  

As apresentações do evento trataram a cidade como uma grande empresa, com 

objetivos e metas definidos, com fluxogramas e organogramas, e a administração 

pública foi caracterizada como parceira para planejar e executar ações.  

                                                   
46 O Jornal do Commércio, por meio do site jconline, anunciou em matéria de 03/06/2012 que 
construtoras anunciaram o projeto de construção de 14 megaprojetos habitacionais nos municípios de 
Goiana, Recife, Ipojuca, Cabo, São Lourenço da Mata, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe, 
todos em Pernambuco. 
47 Empresas multinacionais que desenvolvem tecnologia aplicada a cidades. 
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A forma de gestão cidade-empresa não pode ser considerada um modelo novo; 

afinal, baseia-se num modelo disseminado pelo mundo conhecido como 

Planejamento Estratégico de Cidades. (MELO, 2001). 

Tal Planejamento começou a ser pensado pelo setor público a partir dos anos de 

1970. Os Estados Unidos e a Inglaterra iniciaram experiências naquela década; 

Boston e Baltimore nos EUA e as Docklands em Londres.  

No encontro, o arquiteto James Kostaras apresentou como estudo de caso as 

intervenções urbanas em Boston. Sua explanação demonstrou que o modelo de 

Planejamento Estratégico embasou o conceito de “Cidade Inteligente” ou que a 

denominada Cidade Inteligente se apresentava como uma nova roupagem, com 

enfoques adicionais, do Planejamento Estratégico. 

Após a divulgação do Plano “Barcelona 2000”, o Planejamento Estratégico ganhou 

destaque internacional. Quatro pontos foram considerados como principais para o 

modelo: “a missão, ou seja, onde se pretende ir; a estratégia, como ir; o orçamento, 

o que se pode fazer; e o controle, como medir o andamento do processo.” (LOPES 

apud MELO, 2001). 

Diferentemente dos métodos de planejamento adotados no passado, o 

Planejamento Estratégico baseia-se na análise de oportunidades. Ele adota caráter 

empresarial e, por meio de objetivos factíveis, torna-se um instrumento de apoio à 

tomada de decisões.  

No caso de Pernambuco, o Governo do Estado, representado pelo então governador 

Eduardo Campos, iniciou a gestão com a adoção de planos baseados no 

Planejamento Estratégico em 2007. O governador foi reeleito e deu continuidade aos 

projetos iniciais. 

Em 2008, o Estado desenvolveu o Plano de Metas do Governo, já citado no Capítulo 

1, que foi sendo reavaliado ao longo das duas gestões e, em março de 2014, o 

governo anunciou o plano “Pernambuco 2035 - Plano Estratégico de 

Desenvolvimento de Longo Prazo”.  As questões norteadoras foram:  

(i) Onde estamos? A situação atual de Pernambuco e nossas 
principais potencialidades e debilidades. (ii) Aonde queremos 
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chegar? A visão de futuro de Pernambuco para 2035 expressando o 
que queremos alcançar no horizonte da próxima geração de 
pernambucanos; (iii) Quais os desafios externos? Com que 
cenários do ambiente externo (mundo e Brasil) podemos lidar e que 
oportunidades e que ameaças podem criar facilidades ou 
dificuldades para nosso futuro desejado; (iv) Como chegar lá? O 
que fazer e aonde concentrar as ações e os recursos para construir o 
futuro desejado: as grandes escolhas e prioridades, a agenda de 
inovação e mudanças, os projetos estruturantes e um plano de 
investimentos e de financiamento para orientar a captação de mais 
recursos públicos e privados. (Pernambuco 2035 - Plano Estratégico 
de Desenvolvimento de Longo Prazo, 2014. Grifo nosso). 

O paradigma adotado em Pernambuco foi nitidamente embasado na retórica do  

Planejamento Estratégico, que vem sendo reforçado nos últimos 3 anos com a 

inserção do pensamento de Smart City, sendo concretizado na atração de empresas 

de tecnologia para investimento local. 

 

4.2. Cidade da Copa: segregada e inteligente 

 

A Cidade da Copa está projetada para ser uma Cidade, ou parcela de cidade, 

isolada, automatizada (inteligente) e controlada. O isolamento se apresenta na 

configuração espacial e social da Cidade. Como já demonstrado, o complexo se 

localizará numa gleba relativamente afastada dos centros urbanos dos municípios 

de São Lourenço da Mata e de Camaragibe e com características socioespaciais 

diferentes dos mesmos. Os dois limites mais marcantes, que conferem lhe o 

isolamento espacial, são o rio Capibaribe e a rodovia federal BR-408; os limites 

sociais se fazem presentes nas características dos condomínios fechados para 

camadas sociais mais abastadas, tornando a nova cidade uma espécie de “ilha”. 

Dois aspectos serão tratados neste tópico: a segregação e a inteligência, esta 

norteada pelo controle. A cidade “ilha” representa a separação estabelecida pelo 

condomínio fechado, com controle e vigilância próprios. O controle se dará por meio 

de TI, no qual sistemas de computadores serão utilizados para monitoramento e 

controle internos. Assim, os muros de concreto serão substituídos por muros virtuais.  
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Segundo Caldeira, “a segregação - tanto social quanto espacial - é uma 

característica importante das cidades”. (Caldeira, 2000, p. 211). As regras da 

segregação são diferentes entre si, mas regem o espaço urbano de acordo com os 

diferentes valores culturais existentes. 

A autora, no livro “Cidade de Muros”, foca seu estudo em São Paulo, porém a 

segregação analisada é encontrada em todas as grandes cidades brasileiras.  

Caldeira explora o que chama de “principal instrumento desse novo padrão de 

segregação espacial” (Caldeira, 2000, p. 211): os enclaves fortificados. São espaços 

privativos, representados por residências, condomínios, locais de consumo 

(shoppings centers), de trabalho e até de lazer, com o discurso principal de proteção 

à violência urbana.  

Os enclaves fortificados estão mudando a vivência das pessoas, alterando sua 

maneira de consumir, trabalhar e se divertir, e possuem características que se 

repetem, como, por exemplo, a utilização de propriedades privadas para uso 

coletivo, que enfatizam o valor do privativo, desfavorecendo o uso público e aberto à 

cidade. 

Para garantia de segurança e de acesso selecionado há vigias, monitoramento 

eletrônico e rígidas regras de exclusão. Os condomínios com tais características 

podem ser construídos em qualquer local, mesmo em áreas ainda consideradas 

rurais, por exemplo, e tendem a ser socialmente homogêneos. Aqueles que 

valorizam tal forma de morar não se preocupam com o entorno e fazem questão de 

habitar junto a pessoas exclusivamente de seus grupos sociais. Os enclaves 

fortificados privativos cultivam a ruptura e a negação da cidade, alterando assim a 

natureza heterogênea e dinâmica, características do espaço púbico, em troca de 

locais de seleção e controle. 

Apesar, ou ao contrário, precisamente em razão, dessas características 

segregadoras, muitas pessoas almejam viver nesses espaços. Caldeira (2000) diz 

que os enclaves promovem status e sua construção simbólica passa pela afirmação 

das distâncias, consolidando, e assim consagrando, as diferenças sociais, e 

estabelecendo, para além da ideologia, também fisicamente, fronteiras entre 

distintos grupos sociais. 
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O marketing utilizado para comercialização de condomínios fechados promete 

segurança, isolamento, homogeneidade social, equipamentos e serviços como um 

“oásis” para onde todos podem voltar à noite, escapando da cidade, representada 

como um local sujo, degradado, inseguro, poluído e, principalmente, heterogêneo. 

Os condomínios fechados, segundo a autora, apesar de formados por diversas 

pessoas, não propiciam o encontro; cada residência ou estabelecimento é isolado 

nas suas vivências. De acordo com Caldeira, uma das tarefas mais difíceis é o 

estabelecimento de normas de condomínio, que são sempre reescritas. “Todas as 

disputas tendem a ser tratadas como um assunto privado entre moradores” 

(CALDEIRA, 2000, p.277), representando, assim, um modelo de ocupação que 

evidencia o individualismo e a privacidade. 

Essa privacidade aliada à sensação de segurança transforma as cidades brasileiras 

em cidades muradas e gradeadas. Na Smart City não é diferente. Assim como nos 

tradicionais condomínios fechados a Cidade da Copa possuirá barreiras, não físicas 

com muros e grades, mas virtuais, asseguradas por um sofisticado aparato 

tecnológico de controle. 

Na Figura 36, a seguir, está representada a Cidade da Copa e os equipamentos de 

monitoramento e segurança projetados, o Centro de Comando e Controle (CGC) e o 

Centro Integrado de Segurança (CIS). Eles se localizam nas extremidades da 

Cidade e nas áreas de acesso; o CGC no acesso à rodovia que liga São Lourenço 

da Mata ao Recife, e o CIS se localiza próximo à ponte que conecta ao município de 

Camaragibe.  

Apesar de não possuir barreiras físicas, o sistema de segurança formado por 

câmeras e sensores com vigilância contínua, assim como a localização dos 

equipamentos, denuncia a característica de controle instalado no local. Além do 

controle virtual, está programada a instalação de polícia e até de Corpo de 

Bombeiros internos. 

Na citada Figura é possível observar os limites físicos da Cidade, o rio Capibaribe e 

a rodovia. As setas em vermelho reproduzem a vigilância que presente em todos os 

lugares. 
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A ênfase no controle e no monitoramento de espaços remete ao Panóptico 

concebido por Jeremy Bethan, no final do século XVIII, com o objetivo de  controlar 

indivíduos. Converte-se em um projeto de edificação prisional em formato circular 

com várias celas e pátio no centro, nesse pátio há uma torre, local do observador. 

(ver Figuras 37 e 38). Foi idealizado inicialmente como um projeto de escola militar e 

implantado em uma unidade prisional.  

 

Figuras 37 e 38: Imagem interna de panóptico. Fonte: http://descontexto.blogspot.com. 
br/2011_06_01_archive.html. Esquema da vigilância do panóptico. Fonte: http: 
//seantiner.blogspot.com.br/2008/04/web-20-version-of-jeremy-benthams.html.  

Acessados em 04/10/2014. 

CENTRO INTEGRADO 
DE SEGURANÇA (CIS) 

CENTRO DE COMANDO 
E CONTROLE (CCC) 

RIO CABIBARIBE 

RODOVIA 

Figura 36: Localização do Centro Integrado de Segurança (CIS) e do Centro de 
Comando e Controle (CCC). Edição da Autora. Fonte EIA/2012.  
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Bethan observou que esse modelo poderia ser expandido a escolas e locais de 

trabalho, como meio de tornar mais eficiente o monitoramento dos mesmos. A 

estrutura do panóptico funciona de forma que o espaço seja inteiramente observável 

e os indivíduos não notem que são monitorados, porém sabem que tal vigilância 

existe. Dessa forma, há consciência de que se é observado integralmente e, 

segundo a ideia, o controle social é realizado de forma efetiva e sem violência física. 

Esse conceito de vigilância é incorporado no livro “1984”, de George Orwell e nas 

reflexões de Michel Foucault na obra “Vigiar e Punir”. 

Em seu livro, Foucault discute a “Sociedade Disciplinar”, regida pelo medo, 

julgamento e destruição, onde o modelo panóptico é dominante e expresso na casa 

da família, no prédio da escola, no edifício do quartel, na fábrica e na prisão. A ideia 

é de que os indivíduos vigiados constantemente controlem seu comportamento, 

evitando assim a indisciplina. 

A vigilância, segundo o autor, diminuiria alguns impulsos humanos, considerados 

inadequados à sociedade, e evitaria a revolta de alguns. 

Outro autor, Bittencourt (2010), assim trata sobre controle: 

O elemento mais absurdo desse mecanismo de controle reside na 
ideia de que o bem-estar que o indivíduo deseja obter somente pode 
ser conquistado através da supressão de sua liberdade pessoal, pois 
é a flexibilidade das suas ações que motivam as circunstâncias que 
prejudicam a estabilidade social. (BITTENCOURT, 2010).  

Orwell, em “1984”, retrata uma sociedade controlada por câmeras em tempo integral 

que monitoram as ações de toda população, em todos os locais: casa, trabalho e 

ruas. As câmeras também atuam para reprimir quaisquer ações consideradas 

impróprias ao estabelecimento da ordem imposta. 

As emoções são reguladas e reprimidas, pois podem gerar mecanismos de 

ampliação do grau de tensão psíquica. A repressão da emoção anula os instintos e 

aliena a capacidade transformadora das pessoas. O modo de vida preestabelecido 

pelo “Grande Irmão”, imagem de um homem apresentada sempre nos monitores 

instalados em todos os lugares, impõe as normas, aparentando observar a todos e o 

tempo todo. 
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De Bethan a Orwell e Foucault até os dias atuais, novas tecnologias de 

comunicação e informação surgiram. Bem como novas configurações de vigilância. 

O panóptico se disseminou e, segundo Deleuze escreveu em meados dos anos 

1990, surgiu a “Sociedade do Controle”.  

Para Deleuze, de acordo com Costa (2004), a “Sociedade do Controle” substituiu a 

“Sociedade Disciplinar” de Foucault, pois se caracteriza pela ausência de limites 

definidos e pela instalação de um tempo contínuo, propiciado pelas novas 

tecnologias de informação.  

Na “Sociedade do Controle” o indivíduo deixa de ser uma assinatura ou um número 

de matrícula (como na Sociedade Disciplinar) e passa a ser uma cifra, ou senha, 

com características virtuais. Nesse modelo, a sociedade é marcada pela 

interpenetração dos espaços, típicos da era da informática,  

“[...] no qual os indivíduos nunca conseguiriam terminar coisa 
nenhuma, pois estariam sempre enredados numa espécie de 
formação permanente, de dívida impagável, prisioneiros em campo 
aberto.” (COSTA, 2004, p. 162). 

O controle digital se configura como um monitoramento à distância. Essa 

modalidade de vigilância ampliou a capacidade do sistema de controlar indivíduos 

em maior número, adquirindo e acumulando conhecimento sobre cada um deles. 

Souza (2003) ressalta que o controle digital pode ser utilizado como uma estratégia 

política, com acesso a informações de uma massa de indivíduos, sem demandar 

contato físico e numa velocidade incontável de acesso a informações. 

Segundo a interpretação de Souza (2003) “as razões, as motivações, os anseios, os 

desejos, os medos das individualidades já não são relevantes”. O que importa são 

as possibilidades de acesso e de bloqueio; o cidadão transforma-se em “cidadão 

virtual”. O hiato entre a vigilância e a punição passa a ter um curto espaço de tempo, 

quase inexistente, automático. 

O controle digital, representado principalmente pelo controle eletrônico dos 

computadores e celulares pessoais, estabelece na prática a possibilidade de 

observação global. As empresas conseguem acompanhar e mapear a localização de 

empregados por celulares, assim como o conteúdo de seus computadores. 

Governos e hackers podem obter todas as informações bancárias e monitorar as 
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atividades virtuais das pessoas, medir seu consumo, seus gostos musicais, seus 

anseios e, assim, seus desejos. 

Na cidade digital, em casa ou no trabalho, pelo fato de essas redes 
estarem interconectadas, podemos acessar múltiplos serviços sem a 
necessidade de nos deslocarmos. Temos entrega de produtos, 
pagamentos tipo homebanking, serviços públicos, trabalho e muitas 
outras coisas possíveis pelo fato de que a cidade está digitalizada. 
[...] Uma nova lógica, portanto, está em curso, no que diz respeito 
aos deslocamentos e acessos. (COSTA, 2004, pg.167).  

Essa massificação da informação e do controle de indivíduos gera a incorporação da 

disciplina automática. O controle ultrapassa as fronteiras entre o público e o privado 

e instaura a lógica do confinamento em toda sociedade, sem barreiras físicas, mas 

que transforma toda vivência cotidiana. Pessoas vigiadas podem, inclusive, alterar 

suas ações cotidianas à medida que sabem que estão sendo observadas e passam 

a se expor como imaginam que devam ser vistas.  

A Cidade Inteligente, com monitoramento de infraestrutura, pode evitar desastres 

naturais, auxiliar governos em questões graves, como a solução de crimes e 

viabilizar uma série de atividades do dia a dia, assim como, esta mesma cidade 

computadorizada, pode vigiar a individualidade das pessoas a tal ponto que o 

indivíduo passe a ser reflexo da imposição do seu vigilante.  

Este modelo remete a um Estado Policial, que mantém vigilância constante. 

Vigilância esta já considerada um fenômeno globalizado que também tem como 

referência o consumo. (BRAGA, VLAC, 2004). O Estado Policial, segundo Costa 

(2004), detém a possibilidade de controle de massa, de consumo, de infraestrutura e 

de mobilidade das pessoas, com inúmeras possibilidades.  

Nenhuma forma de poder parece ser tão sofisticada quanto aquela 
que regula os elementos imateriais de uma sociedade: informação, 
conhecimento, comunicação. [...] O Estado, que era como um grande 
parasita nas sociedades disciplinares, extraindo mais-valia dos fluxos 
que os indivíduos faziam circular, hoje está se tornando uma 
verdadeira matriz onipresente, modulando-os continuamente 
segundo variáveis cada vez mais complexas.  (COSTA, 2004, pg.13). 

As Smart Cities são projetadas para controle total do que está ocorrendo dentro de 

seus limites. Os dispositivos de celulares, se ligados à automação das residências, 

torna o controle ainda maior. É possível observar atividades mais íntimas e 
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detalhadas das pessoas dentro de suas casas, a que horas se liga o ar condicionado 

e até a duração do banho, e, num momento de escassez de eletricidade ou de água, 

se necessário, regular seu uso.  

Essas informações geram um banco de dados dos habitantes que pode ser utilizado 

pelos detentores do poder para diversos fins. Como Foucault observou, o controle 

tem uma função maior, de “adestrar”, e ainda de se apropriar, de separar e de 

analisar todas as vivências humanas.  

A vigilância das Smart Cities pode ser considerada o panóptico em sua mais 

abrangente dimensão, o do controle total. Monitora-se tanto a infraestrutura da 

cidade, quanto as atividades cotidianas das pessoas. E as consequências desse 

controle são imprevisíveis. 

Caso a Cidade da Copa se concretize como foi planejada será autossuficiente, ou 

seja, os moradores não precisarão sair do complexo para realizar suas atividades 

cotidianas, pois o modelo promete suprir as necessidades de morar, estudar, 

trabalhar e se divertir; aliado a isso, os criadores da Cidade apontam as vantagens 

da “modernidade” por meio do aparato tecnológico desenhado. Dessa forma, 

enfatiza-se que apesar das vantagens divulgadas, o almejado desenvolvimento 

apresenta-se com um formato de “encarceramento”, tanto urbano quanto virtual. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS - CIDADE DA COPA, LIMITES E POSSIBILIDADES 
DE (DES)ENVOLVIMENTO  

 

A metáfora do passeio de barco pelo rio Capibaribe, com destino à Cidade da Copa, 

foi o ponto de partida da pesquisa. A chegada à área simbolicamente representou a 

origem dos inúmeros questionamentos apresentados ao introduzir a presente 

dissertação. 

Apesar da Cidade da Copa não existir em concreto e vidro, curiosamente habita o 

imaginário popular de parte dos habitantes de São Lourenço da Mata, que 

apelidaram o município com o mesmo nome, “Cidade da Copa”, durante a 

construção do estádio.  

Conforme apontado ao longo deste estudo, o empreendimento projetado para 

receber 15 mil habitantes prevê uma população flutuante de 40.000 pessoas. Se 

comparado aos 185 municípios do Estado, terá uma população maior que 54 deles, 

representando uma parcela de tecido urbano significativa.  

Decorrente do anúncio de construção do novo conjunto urbanístico e da Arena, em 

2011, inúmeras ações, tanto do setor público, quanto do privado, foram iniciadas. 

Programas e estudos, parte deles em andamento, além da implantação de rodovias, 

estações de metrô e complexos imobiliários, estão alterando a paisagem de São 

Lourenço da Mata e de Camaragibe. 

No decorrer das análises aqui apresentadas foi possível investigar as questões 

lançadas inicialmente na pesquisa. O termo Desenvolvimento, cravado como meio e 

fim de todas as ações descritas, no que diz respeito à Arena e à Cidade da Copa foi 

investigado, assim como a formação do mito e sua conceituação. 

O termo, que pode ser descrito rapidamente como a mudança de um estágio pior 

para um melhor, adquiriu um viés baseado fundamentalmente no crescimento 

econômico.  Diversos autores estudados denunciaram a ausência de “peças” 

fundamentais para a construção de um esperado Desenvolvimento: natureza, cultura 

e gente. Para decifrar sua simbologia e seu rebatimento nos territórios pesquisados, 

a história da formação dos municípios foi recontada.  
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A natureza do surgimento dos municípios foi baseada na produção da cana-de-

açúcar, que ainda hoje resiste, pouco mais de 500 anos após o “descobrimento do 

Brasil”. Porém, as cidades cresceram e modificaram suas características, assim 

como a Região Metropolitana do Recife, que pode ser considerada atualmente um 

“canteiro de obras” com vistas à expansão.  

Divulgado como o mais tecnológico e avançado formato de gestão de cidades, o 

modelo Smart City se une ao Desenvolvimento na promessa de uma cidade mais 

moderna, segura e ideal para ser habitada, na qual os moradores podem 

desenvolver suas atividades cotidianas sem sair do “oásis” que oferece todos os 

serviços necessários. 

Essa nova Cidade, apesar de prometer privacidade, será construída numa área 

próxima a aglomerados urbanos e provocará impactos diretos nos dois municípios 

estudados, que possuem infraestruturas urbanas e estruturações institucionais 

reduzidas, ainda com populações muito pobres. Contudo, dispõem de um potencial 

ambiental importante para a região: há muitas matas e reservas, bem como uma 

parcela da água que os pernambucanos consomem advêm dessa região. E, 

especialmente, contém histórias únicas, que representam a vivência, significância e 

simbologia de suas populações.  

Os municípios registram também elementos do patrimônio cultural pernambucano 

com diversos exemplares de edificações com valor histórico que sequer foram 

catalogados corretamente. Isso sem contar as manifestações de arte, música, 

dança, dentre outras, que não foram pesquisadas, pois se distanciam do tema, mas 

têm equivalente importância. 

Em relação às pessoas, atores principais e fundamentais das cidades, os municípios 

que juntos somam cerca de 247 mil habitantes, não dispõem de oferta de trabalho 

para todas. As que não trabalham na cultura da cana-de-açúcar ou nos setores de 

comércio e serviço locais, precisam se deslocar à capital, uma vez que esta 

concentra mais oportunidades.  

O panorama apreendido é formado pela mistura de relações sociais tradicionais com 

a proposta de implantação de tecnologia para as cidades, que trazem a reboque os 

mais modernos símbolos, apontados como de Desenvolvimento. 
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Esses municípios, um deles com zona rural (São Lourenço da Mata), possuem 

morfologia urbana formada principalmente por edificações de no máximo três 

pavimentos, ruas estreitas e lotes pequenos. Porém, nos últimos quatro anos uma 

nova configuração de paisagem vem se desenhando na área, com a inserção de 

loteamentos com prédios de até 15 andares e equipamentos de maior porte. A 

construção da Arena e o projeto da Cidade Inteligente atraíram inúmeros 

empreendimentos, alterando definitivamente a configuração espacial da região. 

As novas e grandiosas construções realizadas pela iniciativa privada ocorrem na 

medida do desejo dos empreendedores. As administrações municipais comemoram 

o recente e intenso crescimento urbano, sem se dar conta dos impactos de diversas 

naturezas que o mesmo ocasiona.  

O desafio que os municípios enfrentarão nos próximos anos será como lidar com os 

problemas advindos do crescimento urbano, o que, aparentemente, não preocupa 

suas administrações públicas.  

Em relação à Cidade da Copa especificamente, já é possível prever a característica 

segregadora e excludente de sua natureza, pois a população do entorno não possui 

o perfil de usuário pretendido. Dessa forma, a Cidade Smart City atrairá, 

preferencialmente, o recifense, embora os impactos e rupturas causadas com sua 

construção virão a afetar as populações locais mais intensamente. 

Possivelmente, os habitantes do entorno da nova Cidade não se deram conta da 

impossibilidade de aquisição dos imóveis, da vigilância a qual serão submetidos ao 

entrar no complexo e que servirão, basicamente, como mão de obra barata para 

ofícios que não necessitem de especialização, já que a maioria não a tem. Os 

moradores do entorno já devem ter notado, ao menos, que não dispõem de recursos 

para assistir a jogos na Arena.  

Os habitantes de Camaragibe, da parcela mais próxima à Cidade da Copa, poderão 

inicialmente comemorar a venda de seus terrenos e casas a um bom preço, embora 

o negócio os obrigue a habitar locais mais distantes de suas atividades cotidianas, e 

dificilmente conseguirão retornar ao lugar de origem devido ao aumento do valor da 

terra e da alteração do espaço urbano. 
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A preocupação com as pessoas que residem nos municípios não é das empresas, 

que estão em busca de oportunidades e de terras disponíveis para erguer edifícios 

no limite do seu potencial construtivo, com o objetivo de obtenção de maior 

lucratividade. O poder público, seja na esfera municipal ou estadual, é o principal 

responsável pelos seus cidadãos. Sendo assim cabe a ele a preparação dos 

municípios para as alterações socioeconômicas que certamente surgirão. 

As parcerias firmadas até o momento revelam que as empresas estão promovendo 

especulação imobiliária, como é de sua natureza, e o poder público está facilitando a 

inserção nos territórios sem a percepção de atendimento às necessidades 

socioespaciais da região. Haja vista a alteração do Plano Diretor de São Lourenço 

da Mata, em 2011, com o intuito único de viabilizar a da Cidade da Copa. 

Autores como Vainer, Oliveira e Lima Junior (2012) demonstram, numa análise de 

grandes projetos urbanos no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, que profundas 

alterações ocorrem à medida que os mesmos são instalados nas cidades. 

Afirmam que, intencionalmente ou não, os grandes projetos promovem “rupturas”, 

categorizadas como: Rupturas Institucionais - com a implantação de novos arranjos 

com a marca da Parceria Público-Privado; Rupturas Urbanísticas - na geração de 

espaços novos, com características monumentais, com descontinuidade da malha 

existente e diferentes da paisagem urbana local; Rupturas Legais - à medida que 

criam novas regras; Rupturas na Dinâmica Imobiliária e no Gradiente de Valores 

Fundiários - ocasionados pela alteração dos preços da terra e na configuração das 

formas de uso do solo; Rupturas Políticas - ao inaugurar novas configurações 

políticas que disputam legitimidade do espaço urbano; Rupturas Simbólicas - 

quando introduz novos usos, costumes e representações da imagem da cidade; e 

finalmente, Rupturas Escalares - quando introduz novos atores nas esferas local, 

nacional e até internacional, nos âmbitos cultural e físico-financeiros. (Vainer, 

Oliveira e Lima Junior, 2012, pg.15). 

Essas rupturas podem ser encontradas no fenômeno de alteração urbana que vem 

ocorrendo nos municípios e, baseando-se nas definições apresentadas, percebe-se 

que ocupações urbanas de grandes dimensões ocasionam, necessariamente, 

alterações irreversíveis no espaço das cidades. 
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Apesar de reconhecer o papel das empresas e da administração púbica nas rupturas 

indicadas, os autores afirmam que:  

[...] o diagnóstico da realidade urbana brasileira permite afirmar que 
políticas e intervenções urbanas devem ter como foco, valor 
estruturante e diretriz fundamental, dois objetivos: o alargamento e 
aprofundamento da cidadania democrática e a redução das 
desigualdades socioespaciais vigentes na cidade. (Vainer, 
Oliveira e Lima Junior, 2012, pg.16, grifo nosso)  

Segundo Gehl48 (2013), as cidades que estão sofrendo rápido crescimento urbano, 

sendo pobres ou ricas, apresentam um conjunto de problemas de moradia, 

transportes e educação, dentre outros. E que, diante do desafio de lidar com tantos 

problemas, “é importante e razoável garantir que a dimensão humana do 

planejamento da cidade seja cuidadosamente integrada no trabalho de 

desenvolvimento urbano.” (Gehl, 2013, p. 227). 

Embora o arquiteto projete para centros urbanos existentes e se debruce sobre 

temas como mobilidade e espaços públicos de convivência, a inserção da escala da 

pessoa como agente primeiro e definidor do espaço urbano é fundamental na 

produção de cidades, “o principal investimento será mostrar respeito e preocupação 

em relação à incorporação da dimensão humana em todas as formas de projetos 

urbanos.” (Gehl, 2013, p. 227). 

Como já citados, os riscos de desaparecimento dos elementos ambientais, culturais 

e sociais, além da natureza de segregação e de expulsão, divergem de uma cidade 

que almeja ser inteligente e sustentável. O crescimento econômico e urbano 

instaurados na região, apoiados no mito do desenvolvimento, afastam-se do 

conceito de uma cidade mais justa e com menor desigualdade social. 

Por fim, há necessidade de retorno ao ponto de partida, num percurso de reencontro 

com a velha cidade, Recife, onde a pesquisa e a viagem começaram. Volta-se ao 

                                                   
48 Jan Gehl - Urbanista dinamarquês que está inspirando intervenções em cidades do mundo com 
projetos, consultoria urbana e seu livro Cidade para Pessoas. Gehl está reabilitando bairros 
degradados, violentos e desinteressantes e devolvendo-os à utilização das pessoas nos EUA e 
Europa. 
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pequeno barco do início e a miragem da Cidade da Copa é abandonada. Ela se 

torna uma Cidade Invisível.49 

Essa cidade que não se elimina da cabeça é como uma armadura ou 
um retículo em cujos espaços cada um pode colocar as coisas que 
deseja recordar: nomes de homens ilustres, virtudes, números, 
classificações vegetais e minerais, datas de batalhas, constelações, 
partes do discurso. [...] pode-se estabelecer uma relação de 
afinidades ou de contrastes que sirva de evocação à memória [...] 
(CALVINO, 2003. p. 9-10). 

No caminho de volta, a imagem dos bairros do Recife e a percepção em relação a 

eles surgem com mais significado. A comparação e o questionamento sobre o que 

se espera para os municípios de São Lourenço da Mata e Camaragibe são 

inevitáveis. É esse o modelo desenvolvido de cidade que se almeja? Em meio às 

respostas neste estudo esboçadas, novos questionamentos afloram. 

Os prédios altos já não parecem tão elegantes quanto foram outrora, há segregação 

social e desigualdades diversas. A violência urbana é gritante, há engarrafamentos e 

muitos mucambos e palafitas; a impressão que se tem é que eles se multiplicaram. 

O rio Capibaribe parece mais sujo, mais abandonado, o resquício de vegetação é 

avistado nos poucos parques, vazios. Os problemas de infraestrutura urbana 

denunciam um crescimento rápido e a ausência de um poder público garantidor de 

“cidadania democrática”. (Vainer, Oliveira e Novais Lima Junior, 2012).  

As pessoas, que Gehl insiste em levar em consideração nos seus projetos, não 

estão nas ruas, estão dentro dos carros ou nos condomínios fechados. As que estão 

nas ruas, trabalham no comércio informal ou têm muita pressa em procurar um local 

“seguro”, de preferência climatizado, para se proteger, pois até o calor e a ventania 

as incomodam.  

O solo está privatizado, não há espaços públicos justos e confortáveis, as calçadas 

não são apropriadas para o caminhar,  houve “expulsão branca” e os que não 

conseguem se acumular nos mucambos e nas palafitas estão em terras mais 

distantes, pois o espaço da cidade é disputado, e quem dispõe das mais eficientes 

“armas” são vitoriosos nas “batalhas” urbanas.  

                                                   
49 Referência às cidades descritas por Ítalo Calvino no seu livro Cidades Invisíveis. 
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No final da viagem, firma-se a convicção de que cidades segregadas, projetadas 

para grupos específicos, tratadas como território de oportunidades para empresários 

e políticos, não são as ideais.  

De acordo com Harvey (2013), o direito à cidade é coletivo e representa muito mais 

que a liberdade de ter acesso aos recursos urbanos, representa um direito de mudar 

a nós mesmos, quando mudamos a cidade. 

A questão do tipo de cidade que desejamos é inseparável da questão 
do tipo de pessoa que desejamos nos tornar. A liberdade de fazer e 
refazer a nós mesmos e as nossas cidades dessa maneira é, 
sustento, um dos mais preciosos de todos os direitos humanos. 
(HARVEY... [et al.] 2013, p. 28).  

Ao se chegar ao centro histórico, local de nascimento do Recife, a paisagem do 

casario antigo, misturado ao centro urbano contemporâneo, semeia a imaginação e 

instiga novas hipóteses e questionamentos unidos ao desejo da realização de uma 

nova viagem. 

De uma cidade, não aproveitamos as suas sete ou setenta e sete 
maravilhas, mas a resposta que dá às nossas perguntas. 
(CALVINO, 2003. p.42). 
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Figura 39 da página anterior: Barco de papel. Disponível em: <http://plantilla.org/tag/origami/>. 
Acesso em 10 de outubro de 2014. 
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