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1. Introdução 

Em Fortaleza, a exemplo de outras cidades brasileiras, na virada do século XIX, 

empresas estrangeiras e nacionais se interessaram pela exploração de alguns serviços 

urbanos, através de concessões que eram dadas pelo poder público. A implantação destes 

serviços, considerados modernizadores da sociedade urbana, contribuiu para melhorar a 

qualidade de vida local e direcionar a expansão da cidade. Fortaleza cresce acompanhando as 

linhas de bondes a tração animal, que favoreceram a formação de vários bairros. Este serviço e 

outros, como os de abastecimento d’água, iluminação pública e residencial, e telefonia, 

valorizaram a terra urbana. A partir da análise feita em relatórios de governantes, 

administradores e jornais da cidade, constatou-se que estas concessões eram questionadas e 

criticadas, em função do preço e qualidade destes serviços oferecidos à população. 

Posteriormente, grande parte destes serviços foram estatizados. No final do século XX, as 

concessões voltam a ser uma prática das administrações públicas. 

2. Crescimento econômico e expansão da infra estrutura urbana e dos serviços públicos 

Em meados do século XIX, Fortaleza vive período fecundo favorecido pela ausência 

de secas duradouras (de 1845 a 1877) e pelos altos preços do algodão no mercado mundial, 

aumentando o nível das exportações cearenses. (GUABIRABA, 1989). 

O crescimento urbano de Fortaleza deve-se à expansão da economia cearense, que 

reflete a incorporação mais ampla da economia brasileira à divisão internacional do trabalho. 

Expandem-se as trocas, diversifica-se a produção e elevam-se os preços de alguns produtos 

exportados, o que torna mais vantajoso o intercâmbio comercial brasileiro. No Ceará, crescem 

os ramos tradicionais como a pecuária e a cultura algodoeira. O comércio de exportação 

diversifica-se com o desenvolvimento da cultura do café, a partir de 1845, da exploração de 

borracha de maniçoba (1840) e da cera de carnaúba (1845), entre outros. (PORTO, 1993). O 

açúcar, que abastecia apenas o mercado interno, gera excedentes que são exportados, 

enquanto o excedente da produção da cultura de subsistência é vendido para o exterior e 

outras províncias. (LEMENHE, 1991). 

Em junho de 1860, o governo imperial aprova os estatutos da caixa filial do Banco do 
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Brasil em Fortaleza. Sucursais de companhias européias se instalam na capital. O incremento 

das trocas nacionais e internacionais na província pode ser avaliada pelo número de casas 

comerciais. Em 1862, existiam 353 estabelecimentos, dos quais 84 eram de proprietários 

estrangeiros. Sete casas comerciais mantinham comércio direto com praças estrangeiras. 

(BRASIL, 1863). 

Estes dados demonstram o fortalecimento do comércio interno e a existência de um 

mercado para produtos importados. Isto se deve a expansão da faixa de consumidores, graças 

à “ampliação da capacidade de acumulação dos maiores comerciantes, associada à expansão 

do pequeno comércio e dos serviços públicos, gerais e provinciais”, geradores de emprego e 

renda, e à migração para a capital de proprietários rurais e seus dependentes. (LEMENHE, 

1991, p. 123). O papel de centro de atração da população rural acentua-se na seca de 1877-

79, quando os proprietários rurais passam a diversificar seus investimentos, em atividades 

menos dependentes da ação climática. Consolida-se a hegemonia de Fortaleza no contexto 

cearense iniciada na administração do presidente José Martiniano de Alencar. 

A atividade industrial era inexpressiva, portanto sem grande significado econômico 

para a província. A partir dos anos oitenta, com a normalização da produção americana de 

algodão, após a guerra civil, surgem pequenos estabelecimentos, indústrias de beneficiamento 

de algodão, fábricas de tecidos grosseiros para a população pobre e para o ensacamento de 

matérias-primas. (PORTO, 1993). Em 1895, duas fábricas de fiação e tecido (fundadas em 

1883 e 1889), uma de meia e tecidos de malha (1894) e um curtume (1894) destacavam-se por 

seus mecanismos e motores a vapor. (BEZERRA DE MENEZES, 1992). 

3. As concessões para exploração dos serviços públicos 

3.1. Modernização do sistema de transportes e comunicações 

Fortaleza cresceu de forma radioconcêntrica, acompanhando os grandes eixos viários 

(estradas de Messejana, Arronches, Soure e Mucuripe), em torno dos quais se formaram os 

bairros mais antigos. O desenvolvimento e modernização dos transportes públicos propiciaram 

que homens e atividades se localizassem fora do centro, permitindo rápida ampliação da malha 

urbana. 

A modernização do sistema de transportes e comunicações estendeu o raio de 

influência da capital. A criação de linhas de navios a vapor, ligando Fortaleza diretamente à 

capital do país a outras províncias e à Europa e a inauguração da primeira linha de trem 

agilizam e reduzem os custos do deslocamento da produção agrícola cearense. A comunicação 

por telégrafo com o Rio de Janeiro tem início a partir de 1881. Em 1882 a empresa American 

Telegraph and Cable C.º Ltd instala o Cabo Submarino, ligando Fortaleza com o sul do país e o 
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Maranhão. Estes serviços impulsionam o desenvolvimento da capital na segunda metade do 

século XIX. (PORTO, 1993). 

O poder público, preocupado em manter em elevação o nível das exportações, dá 

especial atenção à instalação de ferrovias e de companhias de navegação, responsáveis pelo 

escoamento da produção cearense, no final do século (1870-1909). (GUABIRABA, 1989). 

Nos anos sessenta do século XIX, três companhias de navegação por cabotagem 

atracavam em portos cearenses: a Companhia Maranhense de Navegação à Vapor que 

aportava nas cidades de Amarração, Granja, Acaraú e Fortaleza; a Companhia Pernambucana, 

nos portos de Aracati, Fortaleza, Acaraú e Granja; e a Companhia Brasileira, apenas no porto 

da capital. (GUABIRABA, 1989). 

Internamente, o transporte da produção cearense através de ferrovia teve início no 

último quartel do século XIX, quando são instaladas as primeiras estradas de ferro agilizando e 

reduzindo os custos do deslocamento. A Companhia Cearense da Via Férrea de Baturité, 

fundada em 1870 por empresários cearenses, começou a funcionar em 1872. A empresa foi 

encampada pelo governo federal em 1878. Em 1910, foi novamente arrendada a empresa The 

South American Railway Construction Company Limited. O Governo Federal, em 1915, 

rescindiu o contrato com esta empresa reassumindo a administração das duas ferrovias (Sobral 

e Baturité.) (OLIVEIRA, 1994). 

 O ramal sul da rede ferroviária chega a Baturité em 1876 e ao Cariri somente em 

1926. O ramal norte chega a Sobral em 1934. Neste período, a zona norte, graças ao seu 

prestígio político e econômico, já tinha em funcionamento uma estrada de ferro ligando Sobral 

ao porto de Camocim, por onde se faziam as exportações desta região. A estrada de Ferro 

Sobral-Camocim foi iniciada em 1879 e concluída em 1882. (OLIVEIRA, 1994). 

A expansão da rede de transportes ferroviários, posteriormente reforçada pelas 

rodovias, ampliou o raio de influência da capital, que centralizava as atividades administrativas, 

políticas e econômicas do Ceará, enfraquecendo os centros interioranos. (COSTA, 1988). 

A implantação destes e de outros serviços públicos melhora as condições de vida 

urbana e oferece mais conforto aos habitantes, atraindo população e investimentos. 

3.2. Telefonia 

O Conselho da Intendência Municipal, em 6.10.1890, aprovou contrato com o Sr. 

Arnulpho Pamplona concedendo-o o privilégio de construir e explorar, “por si ou empresa que 

organizasse, linhas telephonicas dentro dos limites de Fortaleza, num período de 25 annos, 

findo o qual passariam a ser propriedade do Município todas as linhas, apparelhos e 

installações, sem ônus de qualquer espécie”. (MONTE, 31.5.1927, p. 53-54).O serviço 
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telefônico de Fortaleza foi inaugurado em 10 de setembro de 1891. O contrato determinava 

também que a tabela das taxas pelos serviços oferecidos deveriam ser submetidas a 

aprovação do Conselho da Intendência Municipal, e seriam estabelecido o serviço telefônico 

gratuito nas repartições e edifícios municipais. 

A empresa foi a principio explorada pela firma Pamplona irmãos & Cia., passando para 

seus credores em 1899, que constituíram uma sociedade anônima. Em 1907 é prorrogado o 

prazo por mais 25 anos, sendo proposta a reforma das antigas instalações. Novos serviços são 

inaugurados em 1909, sendo então substituídos todos os aparelhos e instalações da central e 

renovada a rede nas imediações desta. Em 1914, a empresa já tinha modificado todas as redes 

e adotado postes tubulares de aço, fios, cruzetas e isoladores novos. Em 1916, foram 

substituídas as mesas de ligação pelas da Western Eletric, self restoring, que eram o ultimo 

tipo para instalação de magnete. Em 1922, a empresa adquiriu um magnete motor generator 

set, que permitiram que fossem feitas as chamadas e respostas, na Central, onde raramente se 

usava, o magnete de manivela. Também foram substituídos os aparelhos dos assinantes que 

eram do tipo transmissor solid-back e receptor bi-polar da Western ou da Kellog Switachboard. 

Em 1921, a empresa passou a ser propriedade da firma Pontes, Medeiros & Cia. (MONTE, Rel. 

4.6.1927, p. 53-54). 

Apesar destas inovações tecnológicas, o serviço apresenta algumas falhas nos 

serviço, tais como o cruzamento das linhas, as queimas de fusíveis e aparelhos. Outro 

inconveniente era a demora das ligações pedidas a Central. 

A concessão dada por 25 anos, em 1890, terminaria em 1915, com reversão de todo o 

material para o município. Para o prefeito Godofredo Maciel, o serviço telefônico era péssimo, e 

se a concessão não tivesse sido renovada, o município poderia está a onze anos “desfructando 

essa fonte de receita, se, em 1907, o favoritismo, ou coisa equivalente, não o houvesse 

prorrogado por mais 25 annos, dilatando-lhe o termo para 1932, se até lá não for mais uma vez 

prorrogado, consoante a velha praxe”. (MACIEL, 1926, p. 6). 

A Assembléia Legislativa, através da lei 2.507 de 2.9.1927 autorizou a Câmara 

municipal de Fortaleza a modificar o contrato da empresa telefônica, aumentando o prazo de 

concessão, com a condição de se adotar o sistema de bateria central ou outro igual ou 

superior. Neste projeto também seriam substituídas as instalações internas e externas, 

inclusive a dos aparelhos da central e dos assinantes, a da totalidade da rede telefônica por 

outra constituída por cabos aéreos e subterrâneos, e aumentada a capacidade da estação 

central. (MONTE, Relatório de 2.9.1927, p. 121). 

Em 1895, no inicio da concessão do serviço telefônico, Fortaleza contava com 195 

aparelhos conectados por 200 linhas aéreas. (BEZERRA DE MENEZES, 1992). 
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Durante o ano de 1927, a empresa telefônica, que empregava 17 homens, registrou 

1.850.000 ligações, realizadas através dos 478 aparelhos em funcionamento, sendo 426 

particulares, 51 de repartições públicas e um a serviço da empresa. Existiam 418,4 km de 

linhas, sendo 395,6 km aéreas e 22,8 km subterrâneas. 

3.3. Fornecimento de água das fontes do Benfica 

Outra concessão merece destaque, por ter sido uma das primeiras, é a de exploração 

do fornecimento de agua pela empresa pela The Ceará Water Company Ltd. Em 1867, 

começou a funcionar o serviço de canalização d’água. A água foi encanada do sítio Benfica 

para quatro chafarizes nas principais praças: Voluntários, da Municipalidade (Ferreira), da 

Assembléia e da Misericórdia (Passeio Público). 

Várias vezes este serviço foi questionado pela qualidade dos serviços e pelos custos 

impostos a população que tinha este bem fornecido gratuitamente. A exploração deste serviço 

por empresa privada durou um curto período, pois a grande seca de 1877-1879 provocou o 

esgotamento das fontes do Benfica. O fornecimento d’água foi suspenso e a concessão 

cancelada. (NOBRE, 1981). 

Posteriormente, outros estudos e contratos foram feitos para instalação dos serviços 

de água e esgoto, mas não chegaram a serem viabilizados. Em 1910, foi aberta concorrência 

pública, sendo vencedor o Dr. João Felipe Pereira, que iniciou os trabalhos em 1911, durante o 

governo de Nogueira Accioly. Algumas dificuldades, principalmente a seca de 1915, levaram ao 

retardamento da obra, que só foi concluída em 1924, sob a administração municipal de 

Godofredo Maciel. Os serviços de abastecimento de água e esgotos foram inaugurados em 

1926, na administração do governador de José Moreira da Rocha (1924-1928). (NOBRE, 

1981). 

3.4. Iluminação pública e privada 

A iluminação pública a base de óleo de peixe, iniciada em 1848 é substituída por 

combustíveis à base de gás carbônico. A iluminação da capital foi contratada a 16 de Janeiro 

de 1864, com Joaquim da Cunha Freire e Thomaz Rich Brand. A concessão de exploração 

deste serviço por 59 anos foi transferida, com autorização da presidência da província, a 

companhia inglesa The Ceará Gás Company Limited, incorporada em 1865, em Londres, onde 

estava localizada sua sede. (STUDART, 1896, p. 196). 

Em 1911, com o objetivo de aperfeiçoar o sistema de iluminação, ou seja, com 

“condição de ser substituído o systema de luz por outro mais perfeito”, o que já era obrigatório 

no antigo contrato (cláusula 30), este foi renovado por mais 35 anos, ficando portanto o fim da 

concessão para 1958. (MACIEL, 1928 , p. 7) ) 
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Em 1913, passa a funcionar em Fortaleza, a The Ceará Tramway, Light and Power, 

Ltd. e o gás carbônico vai sendo substituído nas residências, pela eletricidade. Em 1926 

existiam 1.851 lampiões distribuídos pelas ruas, avenidas, logradouros e edifícios públicos. Só 

em 1934, com a rescisão do contrato com a The Ceará Gás Company Limited, a energia 

elétrica é estendida aos logradouros públicos. 

Uma nova turbina de força de 1.250 kw foi instalada na capital, melhoramento que 

permitiu a extensão de cabos condutores até a vila de Porangaba, onde foi inaugurado no dia 

22 de fevereiro 1926, o fornecimento de luz elétrica a particulares. Existiam em 1927, 5.694 

instalações elétricas para luz, inclusive 60 em Porangaba, 285 para força. (MONTE, 1927). 

O serviço de fornecimento de luz apresentava algumas falhas. Em certas ocasiões “a 

luz se torna tão fraca que origina enérgicas reclamações dos consumidores”. (MONTE, 192 ). 

O prefeito Godofredo Maciel, preocupado com esta situação, consultou o jurisconsulto 

Clóvis Bevilácqua sobre a concessão da iluminação, que deu parecer mostrando a 

inconstitucionalidade da lei estadual aprovando a prorrogação das concessões pertencentes ao 

município. (MACIEL, 1928, p. 8/10) 

Posteriormente, este serviço passou a ser realizado pela municipalidade que criou a 

empresa SERVILUZ, em 1954. (GIRÃO, 1980, p. 231) Nos anos sessenta do século XX, chega 

ao Ceará energia fornecida pela Companhia Hidroéletica do Rio São Francisco (CHESF), 

durante a administração do Governador Virgílio Távora (1964-1968). 

A solução para o problema de fornecimento de energia elétrica foi mais demorada, em 

função da necessidade de grandes investimentos públicos. Foi instalada uma termoelétrica no 

bairro do Mucuripe, e em 1954, criada a Autarquia Municipal de Serviço de Luz e Força de 

Fortaleza (SERVILUZ), cuja função era a distribuição e transmissão de energia para a capital. 

Em 1962, a SERVILUZ passou a denominar-se CONEFOR – Companhia de Eletricidade de 

Fortaleza. (RIBEIRO, 1995). 

   

3.5. Dos bondes puxados a burros aos ônibus 

A eletrificação de Fortaleza, em 1914, permitiu a instalação de bondes elétricos, e 

facilitou e dirigiu o crescimento da cidade, de acordo com os interesses da época. 

O serviço de transporte urbano era explorado pela Companhia Ferro Carril, fundada 

em 3.2.1877. Em 25 de abril de 1880, ela inaugurou suas linhas de bondes puxados a burro, o 

que facilitou a intercomunicação entre bairros e com o centro. Os bondes saíam da praça do 
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Ferreira rumo ao Boulevard do Rio Branco (Joaquim Távora), Benfica, Alagadiço (Bezerra de 

Menezes). (Girão, 1979). 

O transporte coletivo de bonde a tração animal, iniciado em 1880, pela Companhia 

Ferro Carril, é substituído por bondes elétricos, a partir de 1913, pela The Ceará Tramway, 

Light and Power Ltdt, que tinha adquirido aquela empresa em 1912. (BEZERRA DE MENEZES, 

1992). O primeiro automóvel chega a Fortaleza em 1909. As ruas são alargadas para atender 

as necessidades dos bondes e dos automóveis que rapidamente cresciam em número. 

Algumas ruas centrais são pavimentadas com paralelepípedo. 

Em 1924, circulavam nas ruas de Fortaleza 283 automóveis, 206 carroças de tração 

animal, 30 carros elétricos para passageiros e 6 carroções descobertos para o transporte de 

carga e mercadorias. (MACIEL, 1925). 

Em 1925, onze linhas de bondes da The Ceara Tramway Light and Power Company 

Ltd, que também era responsável pelo fornecimento de energia elétrica, atendiam a população 

da capital (Alagadiço, Benfica, Outeiro, Estação, Matadouro, Fernandes Vieira, Praia, Mororó, 

Via Férrea, Praça José Bonifácio e Prado). 

A Companhia que contava com 23 bondes de primeira classe e 17 de segunda, além 

de seis carroções descobertos para transporte de carga, transportou, em 1926, 11.613 

passageiros 8.477 toneladas de carga. (MACIEL, 1927). 

O serviço de transporte público ressentia-se de algumas imperfeições, notadamente 

da falta de material rodante, que eram os mesmos desde a inauguração dos tamways, em 

1913, segundo o prefeito Godofredo Maciel. O engenheiro fiscal da Prefeitura Coronel 

Maximino Barreto considerava insuficiente o número de carros para ao serviço urbano de 

transporte dos habitantes da capital. Os carros eram poucos e sobrecarregados de 

passageiros. Este engenheiro critica o pouco conforto oferecido por estes antigos carros, a 

permeabilidade e ao dispositivo das cortinas, que molham os bancos e os passageiros, nos 

dias chuva, e principalmente as condições de trabalho do motorneiro, exposto a chuva, ao 

vento e ao pó das ruas. Outro aspecto apontado é a falta de higiene e asseio dos carros. Os 

passageiros não respeitam a lei da municipalidade que proíbe cuspir e fumar dentro dos 

bondes. Propõe bondes de segunda classe para as classes mais humildes, que “devido a sua 

rudimentar educação, tem poucos hábitos de asseio e de hygiene”. (MACIEL, 1925). Em 1925, 

a companhia tinha projetos para reformulação e prolongamento de linhas e preparava-se para 

inaugurar novos bondes e uma turbina a vapor que melhoraria os serviços em breve. 

O engenheiro fiscal Rubens Monte critica o contrato feito com a empresa The Ceará 

Tramway, Light and Power, Ltd.: “Gozando de um amplo privilegio que lhe faculta explorar no 

Municipio por longuissimo tempo a viação urbana por meio de carris elétricos e fornecer luz e 
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energia a particulares, esta Empreza foi beneficiada com um contracto que lhe firmando os 

direitos, pouca ou quasi nenhuma obrigação lhe aponta, apenas constatando penalidades 

irrisórias. Com semelhante contracto, força é confessar, não é possível uma fiscalização mais 

efficiente e compatível com um privilegio de tamanho vulto”. (MONTE, 1927). 

Mas ressalta que o serviço apesar de insuficiente ainda para as necessidades urbanas 

é “relativamente bom comparado aos de telefone e iluminação. O material rodante foi 

aumentado de carros novos, melhorou um pouco o material fixo, substituindo alguns trilhos e 

agulhas”. Também foi instalada uma nova turbina. (MONTE, 1927). 

O prefeito Godofredo Maciel em relatório final de sua administração (1928) critica as 

concessões de exploração dos serviços de iluminação, bonde e telefone, imperfeitos, 

deficientes e incômodos, “privilégios que tem redundado antes em benefícios para os 

concessionários do que em comodidades para o publico”. A lei determina que os privilégios de 

caráter municipal “se façam com a cláusula de reversão, findo o prazo estipulado, sempre sem 

ônus para o Município ou indenização de qualquer espécie”. As concessões para a exploração 

do transporte público (bondes) foram dadas por 76 anos, o da iluminação por 94 anos, “todas 

feitas por reversão onerosa, verdadeiras compras e vendas, com duplo pagamento”, mediante 

indenização, infligindo a lei orgânica dos municípios. (MACIEL, 192 , p. 6). 

Na administração do Prefeito Acrísio Moreira da Rocha, em 9.8.1948 foi encampada 

administrativamente e municipalizada os serviços prestados pela Ceará Tramways Light and 

Power Limited, depois de muitas críticas da população à má qualidade dos serviços e a 

estagnação, há mais de cinco anos, das redes elétricas e das linhas de bonde. (RIBEIRO, 

1995). 

Os bondes foram desativados e dadas permissões para implantação de linhas de 

ônibus, que atingiram o número de 56, no final da década de cinqüenta contra as nove 

existentes em 1948. (RIBEIRO, 1995). O transporte rodoviário dá maior flexibilidade à 

expansão da cidade, pois os ônibus não exigiam energia elétrica, nem trilhos. 

O desenvolvimento dos meios de transporte possibilitou os moradores de habitar fora 

do núcleo central e propiciou o surgimento e fortalecimento de vários bairros em Fortaleza. As 

diferentes tecnologias de transporte permitiram às pessoas morar em zonas mais distantes, 

porém interligadas a seus locais de trabalho em áreas centrais. Os bondes, e posteriormente 

os ônibus e trens, tornavam alguns bairros mais acessíveis em termos de transporte, o que 

levou várias famílias e pequenos comerciantes a se instalarem em chácaras ao longo e no final 

das linhas. Ao implantar infra-estrutura e serviços urbanos, o poder público direcionava o 

crescimento da cidade e incorporava novos espaços à malha urbana. 

4. Fortaleza na virada do século. 
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A Fortaleza da virada do século apresenta-se muito distante da vila descrita pelo 

primeiro governador. A dimensão da capital pode ser apreendida na obra Descrição da cidade 

da Fortaleza do escritor Antônio Bezerra de Menezes (1895), republicada em 1992 pelas 

Edições UFC. Parte da cidade se estendia pela praia afora e outra galgava uma suave colina 

em frente não longe do porto. “... a área média da cidade até onde tem chegado à construção 

alinhada pela câmara municipal contém 5 km² e 950.000 m² em 34 ruas, que se dirigem 

aproximadamente do norte a sul, e 27 de nascente a poente, todas paralelas, bem alinhadas... 

Além destas tem ainda três boulevards, ruas largas de 22 m...” No lançamento para a cobrança 

da décima urbana, contava com quatorze praças e 6.154 prédios de tijolo alinhados. A cidade 

se estendia principalmente para o sul e oeste. O rio Pajeú marcava a paisagem fortalezense, 

dividindo a cidade em duas partes distintas, sendo a do nascente denominada Outeiro da 

Prainha. No seu percurso, este rio alimentava diversas chácaras e suas águas eram 

represadas em um pequeno reservatório de alvenaria de 13.333m² (açude do Pajeú), que 

abastecia os habitantes da circunvizinhança. 

Em termos de investimentos urbanos e edificações públicas, estas mudanças são 

mais visíveis na descrição de Arthur Dias no livro Brasil atual (1904), em trecho reproduzido na 

Revista do Instituto do Ceará (1913): “O aspecto geral da cidade é alegre e bonito. Até certo 

ponto, Fortaleza é um contraste com as demais capitaes do tempo dos portuguezes, pela 

symetria e alinhamento de suas ruas, que recordam um taboleiro de xadrez”. Dias descreve os 

edifícios públicos que mais lhe agradaram: a Escola Normal, na praça Marquês de Herval, o 

Mercado Público, a Estação da Estrada de Ferro de Baturité, a Câmara dos Deputados, a 

Intendência Municipal, o Palácio do Governo, a Santa Casa da Misericórdia, o Quartel do 2° 

Batalhão de Infantaria, a Escola de Aprendizes Marinheiros, com 170 alunos, a Alfândega, 

“sempre em actividade, porque, apezar do mau porto, o commércio do Ceará deixa bons 

créditos ao orçamento federal”. Entre os edifícios religiosos destacam-se a Catedral, as igrejas 

do Patrocínio e do Coração de Jesus. E considera que: “O gaz, o telephone, os jornaes, as 

bibliothecas, clubs diversos, dão a Fortaleza uma physionomia animada e aristocrática, que lhe 

vae cabalmente no seu papel de capital”. (DIAS, 1913, p. 233). 

Logo após a Proclamação da República (1889), o grupo de Nogueira Accioly assume o 

controle político do Ceará. Em 1892, Accioly se torna senador e vice-presidente, e em 1896, se 

elege Presidente do Estado. De 1896 a 1912, o Ceará esteve sob o domínio desta oligarquia, 

enquanto a intendência da capital permaneceu a cargo do coronel Guilherme Rocha. Neste 

período, ressalta-se a inauguração do Mercado de Ferro, em 1897, e do Theatro José de 

Alencar, em 1910, e a remodelação das três principais praças (Ferreira, da Sé e Marquês de 

Herval, atual José de Alencar). Além das realizações dos poderes públicos destacam-se 

construções da burguesia local, como lojas, hotéis, mansões e chácaras, principalmente a sede 

da Associação Comercial, projetada em Paris, em 1908, e a da Fênix Caixeral (Associação dos 
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Comerciários), inaugurada em 1905. (PONTE, 1993). 

No início do século XX, Fortaleza transforma-se definitivamente no principal centro 

econômico do Estado, modificando a hierarquia urbana cearense. O crescimento urbano deve-

se à centralização e ao dinamismo das atividades administrativas, dos serviços e do comércio, 

principalmente o de exportação de produtos primários e o de importação de manufaturados. 

Fortaleza drena as riquezas produzidas na província e atrai o excedente da população rural. 

Este dinamismo econômico materializa-se no espaço urbano na forma de investimentos 

públicos e privados, com implantação de infra-estrutura e serviços urbanos, construção de 

espaços de lazer, de moradias luxuosas e diversificação do comércio interno. Começam a 

funcionar os primeiros cursos superiores – Faculdade de Direito (1903), Faculdade de 

Farmácia e Odontologia (1917) e Faculdade de Agronomia (1918). 

5. Fortaleza ultrapassa o núcleo central: nascem os bairros 

A expansão de Fortaleza é acompanhada pela instalação de instituições públicas e 

equipamentos urbanos. A cidade cresce do litoral para o interior. Nasce na praça do Conselho 

(da Sé), ao lado da matriz e da Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção. O centro do poder 

desloca-se com a transferência do pelourinho, em 1818, para a praça da Carolina. Nesta praça, 

localizava-se até 1809 a moradia dos presidentes da província, edificação que depois foi 

permutada com a da Câmara Municipal. Nela ocorria também a Feira Velha, local onde foi 

construído o mercado público, entre 1815 e 1827, e posteriormente o Mercado de Ferro, em 

1897. Em 1871, no sul da praça, foi inaugurado o prédio da Assembléia Legislativa. 

A Câmara Municipal estabeleceu-se, de 1802 a 1809, à margem esquerda do rio 

Pajeú, próximo à Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. O governador Barba Alardo de 

Menezes transferiu em 1809 o Palácio do Governo para as edificações que serviam à Câmara 

Municipal (rua Sena Madureira, 42). Este prédio sofreu várias transformações. No largo do 

palácio já estava construído prédio para a Tesouraria Geral da Fazenda (1799-1802), onde 

funcionou até 1863, quando foi transferido para a rua Formosa (Barão do Rio Branco). Em 

1847, foi erguida uma forte muralha de 384 palmos de extensão, uma espécie de passeio 

público com assentos e gradaria de ferro e escadaria que dava passagem para a rua de Baixo 

(Conde d’Eu-Sena Madureira). O palácio, posteriormente, passou a ser chamado Palácio da 

Luz. No seu largo foi erigida à estátua do General Tibúrcio, em 1888, que deu nome a esta 

praça. Em 1912, o prefeito Ildefonso Albano edificou a muralha com balaústres que a 

circundam pelo lado da rua Conde d’Eu e Rua São Paulo e embelezou-a com estátuas de 

bronze (jarros e leões), passando a praça a ser conhecida, como praça dos Leões. No lado 

oeste da praça localizava-se a Assembléia Legislativa e o Palacete Brasil (Hotel Brasil), 

freqüentado por deputados estaduais residentes no interior. (BEZERRA DE MENEZES, 1992). 

A Câmara Municipal, em 1833, é instalada na praça da Feira Nova, no sobrado do 
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Pachecão (Francisco José Pacheco de Medeiros), o primeiro construído em Fortaleza. Com o 

presidente da Câmara, Boticário Ferreira (1843-1859), o centro do poder municipal se fixa 

nesta praça denominada, então, de praça Municipal (praça do Ferreira). Neste período, esta 

praça é sede do poder municipal, a praça da Carolina, do poder legislativo da província, o largo 

do Palácio (praça General Tibúrcio) do poder provincial e a praça da Matriz do poder religioso. 

 Alguns equipamentos mais insalubres, considerados produtores de miasmas pelo 

discurso médico higienista, foram localizados em áreas mais distantes, a sotavento do centro 

urbano. Em frente ao Campo da Amélia (praça da Estação) foi construído, entre 1844 e 1849, o 

Cemitério de São Casemiro, onde hoje estão os trilhos da Estrada de Ferro. Este foi fechado e 

demolido em 1880, por se encontrar quase dentro da cidade e estar sendo invadido pelas 

areias do morro do Croatá, bem como por ter recebido cadáveres de coléricos. O Cemitério de 

São João Batista (1865) foi instalado em área mais distante e isolada, no final da Rua das 

Flores (Castro e Silva). A Cadeia Pública (1854-1866) foi edificada próxima ao Cemitério de 

São Casemiro. Nesta área também foi construído o Hospital de Caridade (Santa Casa da 

Misericórdia), entre 1847 e 1857. Em frente, o antigo largo da Caridade (praça dos Mártires) é 

ajardinado e transformado em Passeio Público, em 1880. Neste ano, é inaugurado o prédio da 

Estação da Estrada de Ferro, defronte ao Campo da Amélia (praça da Estação). 

A praça Marquês de Herval (José de Alencar), antiga praça do Patrocínio, a oeste da 

praça do Ferreira, é ajardinada em 1903. Nesta data, ela já contava com cafés, coreto e alguns 

prédios importantes: Escola Normal (1894), Quartel da Polícia/ do Batalhão de Segurança 

(1893) e Igreja do Patrocínio (iniciada em 1850). Em 1905, é construída a Fênix Caixeral, e em 

1910, inaugurado o Theatro José de Alencar. 

Fortaleza cresce em direção aos arrabaldes, principalmente depois da instalação dos 

serviços de transporte urbano pela Companhia de Tramways Ferro Carril Cearense, que 

possibilitou aos moradores de morar fora do núcleo central. Em 1895, a empresa contava com 

11.527 metros correntes de linha atendendo a diversos pontos da cidade e arrabaldes, “tais 

como o da praia, o da Estação do Caminho de Ferro, o da rua do Padre Mororó, o de Pelotas, o 

da Fábrica de Tecidos, o do Benfica e o da Estação da mesma companhia no Boulevard 

Visconde do Rio Branco”. (BEZERRA DE MENEZES, 1992, p. 39). Em 1925, dez linhas de 

bondes elétricos saíam da praça do Ferreira. As áreas mais habitadas tinham maior freqüência 

de bondes, partindo em intervalos de dez minutos (Fernandes Vieira e Estação) e de quinze 

minutos (Alagadiço, Benfica, Outeiro e Via Férrea). De vinte em vinte minutos saíam os bondes 

em direção à rua Padre Mororó e ao bairro José Bonifácio e de meia em meia hora os 

destinados a Prainha e A. Epitácio. 

O crescimento da cidade orientou-se para as zonas sul e oeste, no sentido oposto ao 

litoral, pois na virada do século a população ainda não valorizava o mar e o rio Pajeú era uma 
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barreira à expansão da cidade para o leste. Fortaleza cresce acompanhando as antigas 

estradas de Jacarecanga, Soure, Arronches e de Aquiraz. 

As famílias de maior poder aquisitivo começam a se afastar do centro. Na zona oeste 

da cidade, próximo ao riacho Jacarecanga, surge o bairro de Jacarecanga, onde se aglutinam 

em sobrados representantes das burguesias comercial e agrária. Em 1935, é inaugurado o 

novo prédio do Liceu do Ceará, na praça Fernandes Vieira (Gustavo Barroso). 

Para o sul, na praça do Carmo, é edificada a Capela de Nossa Senhora do Livramento 

(1850) e, posteriormente, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo (1906). Casas vão se 

aglomerando ao longo da estrada de Arronches (Parangaba). Na praça Visconde de Pelotas, 

conhecida como praça do Encanamento (atual Clóvis Bevilácqua), funcionou por muitos anos o 

matadouro público e o curral do açougue, até sua transferência para a estrada de Soure 

(Caucaia), na segunda metade do século XIX. Nesta praça, foram construídas as caixas 

d’água, quando da instalação da rede de água e esgoto (1926) e a Faculdade de Direito, em 

1939. Em 1940, a assistência municipal é transferida para nova edificação localizada no 

sudeste da praça, denominada de Instituto José Frota. 

Mais para o interior, na estrada de Arronches, em zona arborizada, onde se 

localizavam as fontes de água que abasteceram Fortaleza até a seca de 1877-79, começa a se 

desenhar, no final do século XIX, o bairro do Benfica, com sobrados, bangalôs, chácaras e 

casas (mais) recuadas, com jardins. O bairro foi dotado de infra-estrutura pelo prefeito Álvaro 

Weyne (1930-35). Nos anos trinta, era o bairro mais elegante de Fortaleza, atraindo a 

população por sua paisagem, bosques, praça arborizada (praça da Gentilândia), clubes, 

Campo do Prado (hoje CEFET) e missa na Igreja dos Remédios. Alguns destes casarões foram 

adquiridos pela Universidade Federal do Ceará, criada em 1954, e sediam a Reitoria, cursos de 

línguas estrangeiras e faculdades. O Benfica é um pólo cultural da cidade. 

Na estrada de Soure (Caucaia), a oeste, vai se formar o bairro do Farias Brito, em 

torno do matadouro público, instalado em prédio construído em 1862. (BEZERRA DE 

MENEZES, 1992). Posteriormente, nesta área foram construídas a estação de trem Otávio 

Bonfim, a Igreja de Nossa Senhor das Dores (1929-1932), que substituiu a Capela de São 

Sebastião, o convento dos frades franciscanos e o cine Familiar (1937). Em 1919, é inaugurada 

a Usina Gurgel, de beneficiamento de algodão e fabricação de óleos. 

Para o sudeste, no boulevard Visconde do Rio Branco (estrada de Aquiraz), são 

construído, na área da lagoa do Garrote, o largo do Garrote (praça Voluntários da Pátria) e o 

Parque da Liberdade (1890), conhecido como Cidade das Crianças, e no Alto da Boa Vista 

(Colina do Pimenta), a Igreja do Coração de Jesus, inaugurada em 1886. Neste boulevard, foi 

instalada a estação da companhia de bondes. Acompanhando esta estrada, forma-se o bairro 

do Joaquim Távora. 
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A zona leste teve a expansão limitada pela presença do rio Pajeú. Durante a 

administração de Alencar (1834-1838), a margem direita já estava ocupada por choupanas, 

local onde este presidente mandou construir a Cacimba do Povo. Em 1855, foi instalada a 

Casa de Educandos, para os órfãos e desvalidos da província. Esta casa é cedida ao Colégio 

das Órfãs - Colégio Imaculada Conceição, em 1866. Anexa a este colégio é inaugurada, em 

1903, a Igreja do Pequeno Grande. Na praça, em frente, foi erigida, em 1923, a nova sede da 

Escola Normal. Era atendido pela linha do bonde do Outeiro. 

No Outeiro da Prainha construiu-se o Seminário Diocesano (1864), contíguo à capela 

de Nossa Senhora da Conceição da Prainha (1841). Defronte, na praça de Conceição, é 

inaugurado em 1922 o monumento ao Cristo Redentor, em comemoração ao centenário da 

independência do Brasil, o que dará outro nome à praça. No outro lado da praça, foi 

inaugurado o Teatro São José (1915), opção de lazer para os trabalhadores do Círculo 

Operário e Trabalhadores de São José (Círculo de Trabalhadores Cristãos Autônomos de 

Fortaleza), fundado pela arquidiocese (1913). O boulevard Dom Manuel, projetado por Adolfo 

Herbster, em 1875, e mais estas edificações mostram que a cidade tentava ultrapassar o rio 

Pajeú, o que de fato só ocorrerá de forma mais intensa no século XX, com o crescimento do 

bairro do Outeiro. 

O Asilo de Mendicidade, grande equipamento edificado no futuro bairro da Aldeota, 

durante a seca de 1877-79, em frente à atual praça da Bandeira, foi cedido em 1892 à Escola 

Militar. Em 1919, neste prédio é instalado o Colégio Militar do Ceará. (BEZERRA DE 

MENEZES, 1992). 

A construção de novos prédios escolares - Grupo Visconde do Rio Branco (bairro 

Joaquim Távora), Fernandes Vieira (depois chamado de Juvenal Galeno) e do Benfica e a 

Escola Normal (praça Justiniano de Serpa), durante a gestão de Ildefonso Albano, quando 

presidente da província (1921-23), beneficiou alguns bairros. A população cresce e o poder 

público descentraliza alguns equipamentos urbanos. 

A Praia do Peixe (praia de Iracema), onde existia um porto precário, era ocupada por 

pescadores. Entre 1902 e 1906, foi construída na área a Ponte Metálica, também denominada 

ponte da Alfândega. Outra ponte, a dos Ingleses, foi iniciada em 1922 e logo depois 

interrompida, pois Fortaleza requeria um porto mais amplo, seguro e acostável. A Ponte 

Metálica continuou atendendo à cidade até a construção do porto do Mucuripe, iniciada em 

1938. A atividade portuária na praia de Iracema atraiu para si a Alfândega (1893), a Secretaria 

da Fazenda (1927), armazéns e casas importadoras e exportadoras, como a Casa de 

Comércio Theodore Boris & Irmão, fundada em 1869. 

A praia de Iracema passa a abrigar casas de veraneio, a partir da construção da Vila 

Morena, bangalô da família Porto (1920-1924), que durante a guerra de 1939-1945 serviu de 
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cassino aos soldados norte-americanos. Depois, chegam outras famílias da burguesia 

cearense, instalam-se clubes (Ideal Clube, Praia Clube, Jangada Clube, Gruta Praia), 

restaurantes (Ramon e outros), bares (Zero Hora e outros) e hotéis (Pacajus, Iracema Plaza), 

mudando a paisagem daquela pacata zona de pescadores. Em 1939 é inaugurada a Igreja de 

São Pedro. Fora da área central, um novo espaço de lazer ligado às práticas marinhas, é 

incorporado à cidade. 

O papel do centro como principal opção de lazer da sociedade fortalezense é 

reforçado com a inauguração do Theatro José de Alencar (1910) e de cinemas (Cine Di Maio, 

em 1908, Pathé, em 1907, Polytheama, em 1911, Cine-Theatro Majestic, em 1917, Moderno, 

em 1920, Diogo, em 1940, e São Luís, em 1958) e com a reforma do Parque da Liberdade, 

antiga lagoa do Garrote, realizada em 1922. (PONTE, 1995). Além disto, o centro contava com 

diversos praças, cafés, restaurantes e clubes (Cearense, em 1868, Iracema, em 1884, Náutico, 

em 1929). Em dezembro de 1931, é inaugurado, na praça do Ferreira, o Excelsior Hotel, o 

primeiro arranha-céu, o mais alto edifício de alvenaria de Fortaleza. 

A área central é beneficiada com a inauguração da rede de água e esgoto de 

Fortaleza na administração do intendente Godofredo Maciel (1924-1928). Para melhorar a 

ligação entre bairros, Maciel providenciou a abertura de vias conectando Fernandes Vieira 

(hoje Farias Brito) e Urubu (Álvaro Weyne). Concluiu um sistema de avenidas, o qual ligava o 

centro com o Quartel Federal e a Secretaria da Fazenda, chegando até a praia de Iracema, e 

prolongou a avenida Bezerra de Menezes, saída para a zona norte do Estado. (PONTE, 1995). 

A modernização do sistema de transporte, a melhoria da infra-estrutura viária da 

cidade, com abertura de artérias, interligando bairros, e a implantação de serviços urbanos, são 

elementos que influenciaram na expansão da cidade. 

A crise internacional de 1929, quando houve quebra nas exportações de produtos 

primários brasileiros, e a Revolução de 30, no Brasil, alteraram a divisão regional do trabalho e 

a organização do espaço brasileiro. Inicia-se o processo de industrialização do país. Com a 

crise de 1929 e a queda no preço do algodão, surgem em Fortaleza os primeiros 

estabelecimentos industriais de porte. 

A ferrovia, cortando a zona oeste da cidade, e a implantação da oficina mecânica da 

Rede Viação Cearense (Oficina do Urubu), em 1928, atraíram os primeiros estabelecimentos 

fabris e a mão-de-obra neles empregada. As indústrias se instalam ao longo da via férrea e da 

avenida Francisco Sá e se estendem até a Barra do Ceará, formando-se um pólo industrial. 

 Com as grandes secas e o agravamento da questão agrária, crescem as migrações 

para Fortaleza. O Arraial Moura Brasil, bairro pobre, espremido entre os trilhos e à beira da 

praia, por trás da estação Ferroviária e do Cemitério São João Batista, recebe muitos destes 
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migrantes. A população indigente vai se alojando em barracos em terrenos próximos à ferrovia, 

às indústrias, à zona de praia e às margens dos rios, áreas desprezadas pelos grupos sociais 

de maior poder aquisitivo. Surgem as primeiras favelas - Cercadas do Zé do Padre, 1930, 

Mucuripe, 1933, Lagamar, 1933, Morro do Ouro, 1940, Varjota, 1945, Meireles, 1950, 

Papoquinho, 1950, Estrada de Ferro, 1954. (SOUZA, 1978). 

Para fugir da poluição das indústrias e da proximidade das favelas, a população de 

mais alto padrão de renda abandona o Jacarecanga. Desenvolvem-se bairros residenciais de 

classe média alta na zona leste – Aldeota, Praia de Iracema e Meireles. Os clubes existentes 

no centro da cidade transferem-se para as áreas próximas ao mar que passam a ser uma 

opção de lazer e moradia. Estas áreas passam a ser uma opção de lazer e moradia, atraindo 

os clubes localizados no centro da cidade. 

Por longo tempo, a Aldeota foi um bairro tipicamente residencial, com ruas largas, 

belos casarões e sobrados distribuídos em torno da avenida Santos Dumont. A Aldeota dos 

anos vinte englobava o Palácio do Plácido de Carvalho, localizado no fim da linha do bonde. O 

Colégio Militar, a Igreja do Cristo Rei (1930) e o Cine-Teatro Santos Dumont (antes Cristo Rei) 

eram os pontos de referência nos anos trinta. (NIREZ, 1991). 

A instalação do novo porto do Mucuripe levou à estagnação do comércio da área em 

frente ao núcleo central, com o deslocamento dos armazéns e depósitos para as novas docas, 

na década de cinqüenta. A construção do porto do Mucuripe provocou forte erosão na praia de 

Iracema, destruindo vários casarões. A praia de Iracema não apenas perde sua função de 

lazer, como reduz seu dinamismo econômico. Banhistas, clubes e restaurantes buscam outras 

praias, como Meireles e Volta da Jurema.   

A população de maior poder aquisitivo ocupa as áreas mais amenas da zona leste. 

Começou a ficar mais visível, a partir da década de trinta, o processo de diferenciação espacial 

e segregação residencial. A distribuição da população no espaço urbano de Fortaleza, aos 

poucos, vai sendo determinada pelo nível de renda. 

6. Considerações finais: o fim das concessões 

A cidade cresce acompanhando as linhas férreas e as linhas de bonde. Ruas são 

abertas, pontes construídas sobre riachos favorecendo a abertura de outras áreas a 

especulação urbana. Além do transporte, outros serviços valorizam o espaço urbano, tais como 

a implantação da iluminação pública, a gás e posteriormente a energia elétrica, o fornecimento 

de água e a instalação de telefones na zona urbana da cidade. Graças a estes equipamentos 

urbanos, a população pode habitar áreas mais longínquas, favorecendo o surgimento de vários 

bairros da cidade. Em meio a esta paisagem, resistem os vazios urbanos esperando a 

valorização urbana. 
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As concessões para exploração dos serviços públicos – transporte urbano e 

interurbano, iluminação pública e privada, telefonia, fornecimento de água direcionaram a 

expansão da cidade de Fortaleza. Os serviços públicos são instalados em áreas onde a 

população tem poder aquisitivo suficiente para pagamento das taxas. Uma parte da cidade 

cresce em função dos interesses econômicos, sendo, portanto urbanizada, ou seja, detentora 

dos serviços urbanos, ocupada pela classe média. Outra área da cidade se expande 

espontaneamente, sem a infra-estrutura necessária, pois seus moradores não podem pagar 

pela infra-estrutura e serviços. 

A qualidade dos serviços urbanos é constantemente criticada, pois as longas concessões 

impedem a rescisão dos contratos. Administradores questionam estas concessões, pois 

consideram prejudiciais ao município, ferindo as leis estaduais e federais. 
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