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RESUMO

Nos últimos anos Fortaleza vivenciou uma intensa expansão de seu território. Este desenvolvimento espacial em eixos específicos da cidade 
resulta em desafios para a sustentabilidade urbana. As construtoras têm almejado diferentes certificações ambientais, na busca por edifícios 
sustentáveis. Para se compreender melhor esta estratégia do mercado imobiliário, buscou-se realizar uma pesquisa de campo para a seleção 
destes edifícios de grande porte em Fortaleza, e que tivessem construção concomitante com a divulgação de normas sobre sustentabilidade. 
Foram selecionados, o Shopping Center RioMar Kennedy, certificado com o selo AQUA-HQE, e o North Shopping Jóquei, sem certificação 
ambiental. Com a definição dos objetos de estudo, o presente artigo tem como objetivo analisar os impactos que edifícios de grande porte 
causam no espaço urbano, comparando edificações semelhantes em porte, mas diferentes quanto à certificação ambiental. Como metodologia 
aplicada, o trabalho é apresentado na forma de pesquisa exploratória, com análise qualitativa dos dados, baseado nas técnicas de pesquisa 
bibliográfica, pesquisa documental, pesquisa de campo, estudo de caso e análise de conteúdo. Buscando o entendimento entre a sustentabilidade 
social e a sustentabilidade ambiental para centros comerciais, se analisa aqui dois empreendimentos com tipologias iguais, porém com padrões 
diferentes de concepção, execução e operação. O Shopping RioMar Kennedy, denominado neste artigo de Empreendimento A, foi inaugurado em 
2016, apresenta uma área total construída de 157.270,00 m² e conta com uma área verde de 15.903,53 m² abrangendo os canteiros centrais de 
estacionamento, passeios e praças. Este shopping é certificado ambientalmente pelo processo AQUA-HQE. Já o North Shopping Jóquei, 
denominado neste artigo de Empreendimento B, foi inaugurado em 2013, com área total construída de 75.413m² em um terreno de 57.656 m², 
que contempla também o Hospital da Mulher e um conjunto habitacional com 1.314 unidades. Conta com uma área verde, abrangendo canteiros 
centrais de estacionamento, passeios com grama, árvores e arbustos. Este shopping não possui certificação ambiental. Para uma compreensão de 
modificação do espaço urbano, foi realizada uma análise comparativa no entorno dos dois objetos de estudo. O Empreendimento B apresenta 
uma divisão mais equilibrada de usos do solo no entorno, com ocupação comercial, residencial, mista e institucional; essa multiplicidade do 
espaço favorece o conceito do “Urbanismo Sustentável”. Além da mudança de usos nos lotes vizinhos devido à implantação do Empreendimento 
A, notou-se um aumento no tráfego de veículos, alargamentos de vias e melhorias de infraestrutura. Analisando as edificações pelos aspectos da 
mobilidade urbana, observa-se que no Empreendimento A os passeios internos são contínuos e favorecem a integração com a comunidade a 
local. Já no Empreendimento B os passeios internos são interrompidos com cercas, fazendo com que o pedestre necessite circular pelos passeios 
externos à edificação. Outro aspecto estudado foi a questão socioambiental, onde constatou-se que somente o Empreendimento A prioriza a 
contratação de funcionários da comunidade local. Sendo assim, conclui-se que a certificação ambiental, quando analisada sob o aspecto da 
sustentabilidade urbana não contempla a interferência que a edificação vai ocasionar no espaço urbano. A edificação certificada apresenta 
esquemas voltados prioritariamente para a eficiência energética e conforto do próprio equipamento. Assim, se percebeu que a certificação nas 
edificações não potencializa o equilíbrio ambiental, social e urbano da cidade, reforçando o conceito que a mesma apresenta um forte 
componente para a precificação final, quando atreladas ao marketing de comercialização dos empreendimentos.

Economia Criativa

Arquitetura e Urbanismo
X Seminário de Pesquisa da Estácio


