
Prezado Jornalista Edilmar Norões,

Considerando as notas publicadas em sua coluna do dia 24.05.11 e, tendo em vista 
que a mídia em geral só recebe notas sobre as vantagens do “acquário”, peço sua 
atenção para uma  avaliação discordante, de um cidadão e contribuinte sem filiação 
partidária, e sem ligações ou interesses políticos na questão. 

COISAS QUE OS CEARENSES NÃO SABEM SOBRE O AQUÁRIO DA PRAIA DE 
IRACEMA

Para o Governador do Estado, em declaração à revista CEARÁ MAGAZINE, o 
Acquário (SIC) do Ceará será “o mais moderno equipamento de lazer da América 
Latina”. O presidente do Fortaleza Convention & Visitors Bureau, Colombo Cialdini, 
por sua vez, vai ainda mais longe no seu ufanismo: “o aquário será o quarto maior 
do mundo”.

Os defensores do projeto elogiam o arrojo dessa iniciativa e apelam para os 
conhecidos chavões da “nossa vocação natural para o turismo”  e “geração de 
emprego e renda”, visibilidade para a cidade, que, assim, ganharia um marcante 
ícone.

Os que ousaram levantar críticas, por sua vez, foram tachados de integrantes de 
um “pacto de mediocridade”  e políticos “barca furada”. As reações em defesa do 
“acquário”  não partiram apenas dos aliados do Governo. O lobby do turismo e 
vários setores da mídia, alinharam-se para defender o faraônico projeto.

Atribui-se a Sócrates a recomendação de submeter nossas intenções ao crivo de 
três peneiras: verdade, bondade, e necessidade. O conselho do sábio grego parece 
oportuno para analisar a construção de uma obra tão cara, num dos Estados com 
mais pobreza e concentração de renda no Brasil.

Pelo critério da verdade, cumpre esclarecer se o “acquário”  fortalezense será de 
fato o maior da América Latina, pois, curiosamente, o ESTADÃO, em sua edição 
eletrônica de 2 de setembro de 2009, anuncia que o Rio de Janeiro construirá “o 
maior aquário da América Latina”. A nota do ESTADÃO acrescenta que tal aquário 
terá uma área de 27 mil metros quadrados, com investimentos estimados em 110 
milhões de reais, totalmente custeados pela iniciativa privada. Atente-se para o fato 
de que a mão-de-obra no Rio é bem mais cara que em Fortaleza, com pisos 
salariais para serventes, por exemplo, estabelecidos em R$ 655,60 e R$ 475,00, 
respectivamente (dados das convenções coletivas 2009/2010, disponíveis na 
INTERNET).

O “Acquário”  de Fortaleza, por seu turno, foi anunciado como tendo uma área 
projetada de 21.000 metros quadrados.  Logo, não pode ser maior que o do Rio. Se 
a área construída não define o maior aquário da América Latina, quais os outros 
critérios a considerar? Os litros d’água a serem utilizados nos tanques? O número 
de animais? O volume das edificações? 



Saliente-se o fato de que o aquário do Rio será tocado pela iniciativa privada, 
através de um fundo de investimentos e um contrato de patrocínio com a COCA-
COLA. É de se esperar, menos burocracia e mais agilidade na condução das obras. 
Ainda assim, os idealizadores de tal empreitada foram cautelosos o bastante para 
prever a inauguração só em agosto de 2012. 

Comparando-se a renda per capita (Rio-R$12.224,00 contra Fortal-R$6.772,00) e o 
percentual do total de turistas que circulam nas duas cidades aqui tratadas (Rio-
34,13% contra Fortal-5,39% em 2006), conclui-se que a “Cidade Maravilhosa” tem 
muito mais cacife para bancar o tipo de projeto aqui tratado. 

Segundo a página http://www.piniweb.com.br/construção/arquitetura/ceara-vai-
construir-o-maior-aquario-do-brasil-135069-1.asp, as autoridades cearenses 
previam inauguração em julho de 2010 e 1,2 milhões de visitantes por ano para o 
aquário do destino turístico que é apenas o nono mais visitado no Brasil. Enquanto 
isso, os planejadores da cidade brasileira em primeiro lugar no ranking turístico 
esperam atrair 1,5 milhões de visitantes daqui a três anos. É evidente que em julho 
de 2010 um aquário tão pretensioso não estaria pronto, devendo ter ocorrido um 
equívoco na informação repassada à PINIWEB.

Outro disparate no ufanismo dos defensores do “Acquário”  é apontá-lo como o 
quarto maior do mundo. Só nos Estados Unidos existem aquários grandiosos, em 
Atlanta, Chicago, Chattanooga, Monterey Bay, Dallas e EPCOT CENTER. O de 
Okinawa no Japão é considerado o segundo maior do mundo. E o que dizer do SEA 
WORLD em Orlando, com suas orcas, focas e até ursos polares ? O Oceanogràfic de 
Valência tem 110.000 metros quadrados e 42 milhões litros d'água,  de acordo com 
http://www.cac.es/oceanografic/conoce/#arquitectura). Significaria dizer que nosso 
pobre Estado pode-se dar ao luxo de construir um aquário maior que os de cidades 
como Honolulu, Gênova, Lisboa, Sidney ou Melbourne. Tais comparações arranham 
a credibilidade dos anúncios feitos sobre o projeto de Fortaleza.

Nas projeções divulgadas por sua coluna, recorrentemente utilizadas pela 
Administração estadual para cooptar a sociedade em defesa dessa discutível obra, 
anuncia-se também uma “receita de R$ 21,5 milhões anuais”. À guisa de 
comparação, o Oceanário de Lisboa, que recebeu em 2010 951.543 visitantes (bem 
menos que os 1,2 milhões esperados pela propaganda governamental), teve um 
lucro de apenas 1,36 milhões de euros (aproximadamente 3 milhões de reais).  Não 
foi deixado claro se esta “receita” é o faturamento bruto, ou seja, sem as despesas. 
Logo, ou o Governo está delirando, ou omitiu a projeção de despesas.

Passando à peneira da bondade, cabe especular sobre quão bom será o “acquário” 
para as coletividades que pretende beneficiar. Será que o custo-benefício foi 
criteriosamente estudado a partir de estudos de mercado e consulta popular? Um 
exemplo de participação popular na definição de investir grande volume de recursos 
públicos em obras destinadas a entretenimento, foi dado pela cidade de Munique, 
muito mais rica que nossa sofrida capital. Para autorizar a construção do Estádio 
Allianz Arena para a Copa de 2006, foi realizado um referendo, que deveria contar 
com pelo menos 10% dos eleitores registrados (http://www.allianz-
arena.de/de/fakten/allgemeine-informationen/index.php).

Fala-se que estudantes pobres terão livre acesso ao complexo e que os visitantes 
gerarão uma receita de 21,5 milhões de reais. Segundo a PNAD 2008, o salário 
médio do cearense é de apenas R$ 618,00, só inferior ao do Piauí (R$ 586,00). 
Portanto, a grande maioria dos assalariados cearenses, não têm poder de compra 



para se deslocarem até Fortaleza e pagar um ingresso tipo “inteira”. Logo, os 
planejadores devem estar contando com visitantes de outros Estados e Países. 
Ocorre que para o turista mais qualificado, aquário não é novidade nem no Brasil. 
Os paulistas têm belos aquários em São Paulo, Santos e Guarujá. Paranaguá vem 
de fechar parceria para a construção de um aquário de 3.600 metros quadrados. 
Quanto aos estrangeiros, também não verão nenhuma novidade num super-
aquário. Italianos, portugueses e americanos, que perfazem a maioria dos 
estrangeiros que vêm a Fortaleza, certamente já visitaram super-aquários. A Itália 
conta com o de Gênova. Lisboa pode se orgulhar do seu “Oceanário” e os Estados 
Unidos têm em Atlanta aquele que é disparadamente o maior aquário do mundo. 

Mais uma vez, os planejadores do turismo local investem em fórmulas 
questionáveis, sem originalidade, que não levam em conta nossa realidade 
econômica e cultural. Os visitantes procuram em seus passeios algo original, que 
represente bem as terras que visitam, exaltando as raízes culturais locais. Será que 
um agricultor de Salitre ou uma dona de casa de Irauçuba algum dia poderá visitar 
ou ser beneficiada pelo “Acquário”? Mais uma vez, os investimentos de natureza 
turística são destinados a Fortaleza em detrimento de regiões muito mais 
necessitadas, reforçando a concentração de renda no Estado. Afinal, a região 
metropolitana de Fortaleza já concentra 63% do PIB Estadual. O interior, com 58% 
da população, sobrevive com os restantes 37%. A “bondade”  desse projeto se 
concentrará na Capital, nos lucros das empreiteiras e empresas terceirizadas que 
explorarão os vários serviços agregados ao aquário. Para os mais pobres ficarão as 
migalhas de empregos mal remunerados (estagios), passe livre para estudantes da 
rede pública, algumas possibilidades de comércio ambulante, ou ingressos pagos 
por amigos.  

Pelo custo inicialmente anunciado, duzentos e cinqüenta milhões de reais, ou seja, 
cerca de 153 milhões de dólares cotados a R$ 1,63, já ficaria mais caro que o nosso 
aeroporto em seu estágio atual. Afinal, o nosso terminal inaugurado em 1998 
custou 87 milhões de reais segundo a página 
http://www.piniweb.com.br/construcao/noticias/ceu-de-brigadeiro-86406-1.asp. 
Para a cotação do dólar na época (aproximadamente 1,35 reais segundo 
http://www.financeone.com.br/histdolar.php?lang=br&como=periodo) isso 
importaria em cerca de 65 milhões de dólares. Equivale dizer: o Governo Estadual 
gastará mais de duas vezes o que foi investido para construir uma obra do porte de 
um terminal aeroportuário internacional totalmente novo. Isso dá uma idéia da 
megalomania do projeto.

Resta passar o Projeto “Acquário”  pelo crivo da necessidade. Será mesmo 
necessário um equipamento desproporcionalmente caro num Estado com a segunda 
pior média salarial do país, onde os professores têm o quinto pior salário, numa 
cidade onde ocorrem 101 assaltos por dia e um Hospital fica dois anos sem 
mamógrafo? Adicione-se a tais indicadores negativos, a terceira colocação do 
Estado em trabalho infantil 
(http://opovo.uol.com.br/opovo/fortaleza/919465.html), 4.352.343 habitantes em 
condição de pobreza, 2.204.137 em indigência e 991.120 em extrema indigência 
(Dados do CAEN). De acordo com estudo publicado pelo Laboratório de Estudos da 
Pobreza do Curso de Economia da UFC, o total anual a ser transferido para obter a 
“extinção da extrema indigência importaria em R$ 284.161.863,12. Ou seja, a 
dinheirama do aquário poderia extinguir, por um ano, 88% do bolsão de extrema 
indigência.



De que o Ceará necessita mais? De um aquário, ou de hospitais (que funcionem) 
para desafogar, por exemplo, o IJF? De acordo com informação transmitida por um 
representante da Secretaria Estadual de Saúde durante os debates promovidos pelo 
jornal O POVO no Auditório da CDL, em 11 de novembro de 2009, o projeto de 
construção de um novo IJF está orçado em R$ 125.000.000,00. De onde se deduz 
que a montanha de recursos do “acquário”  daria para construir dois hospitais de 
referência, isso sim, uma necessidade incontestável. Entrementes, o jornal O POVO 
de 16 de novembro último, anuncia que 154.000 pessoas aguardam na fila por 
atendimento na rede pública de saúde só em Fortaleza. E o que dizer de 114 
especialistas necessitados pelo Hospital regional do Cariri para funcionar a 
contento? E das filas de espera para cirurgias no HGF e no César cals? Por sua vez, 
O DIÁRIO DO NORDESTE de 18 de agosto de 2009 destaca um déficit habitacional 
de 432.000 casas em todo o Estado.

Conclui-se desta análise, que o delirante projeto do aquário de Fortaleza não 
consegue passar pelo teste das peneiras socráticas. A opção por um supérfluo e 
megalomaníaco aquário e o discurso ufanista e sofismático em defesa daquele 
equipamento, ainda que a pretexto de turbinar o turismo e gerar empregos, apenas 
confirmam a tradicional insensibilidade, alienação e provincianismo das elites 
cearenses.

Dorelland Ponte Lima

19 de novembro de 2009
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Rio terá maior aquário da América Latina, com 12 
mil animais 

da Folha de S.Paulo, no Rio 

Um armazém abandonado na zona portuária do Rio deverá virar o maior aquário 
marinho da América Latina, com 27 mil m2 de área construída e cerca de 12 mil 
animais, de 400 espécies diferentes. 

Batizado de AquaRio, o projeto pretende atrair entre 4.000 e 5.000 visitantes por 
dia. As atrações incluem até um mergulho em um tanque com tubarões, arraias e 
outros peixes, sempre sob a supervisão de monitores. 

O investimento total no AquaRio é estimado em R$ 110 milhões e virá 
integralmente da iniciativa privada. 

Responsável pela gestão do projeto, a Kreimer Engenharia deve registrar um fundo 
de investimento até o fim do ano na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) para 
viabilizar o empreendimento. Também foi assinado ontem um contrato de 
patrocínio de valor não revelado com a Coca-Cola. 

O biólogo marinho Marcelo Szpilman, idealizador do AquaRio, afirma que o início 
das obras está previsto para o segundo semestre de 2010. A inauguração do 
complexo, que incluirá também museu, centro de pesquisa, loja, restaurante e 
estacionamento, deve acontecer dois anos depois do início da construção. 



O local foi cedido pela prefeitura no ano passado para uso por 50 anos. O armazém, 
construído no início do século 20 e protegido pelo patrimônio público, terá sua 
fachada restaurada. O interior do prédio será modificado para receber o projeto. 

A água da Baía de Guanabara, depois de filtrada, encherá os dois tanques principais 
do aquário, ambos de 7 metros de altura, com 3,6 milhões de litros. O AquaRio terá 
outros 40 tanques menores. 

Haverá também espaços de água doce com animais da Amazônia e do Pantanal, e 
de águas geladas com pinguins, lobos marinhos e talvez até um urso polar, 
ameaçado pelo aquecimento global. "A ideia é trazer um para cá para reforçar a 
campanha mundial de conservação da espécie", afirma o biólogo Szpilman. 


