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ETAPA 01 - DIAGNÓSTICO E LEVANTAMENTO 

 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DE APOIO INSTITUCIONAL Nº 01/2018 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL  

 

Reforma de Residência Unifamiliar com Adequação de 

Acessibilidade 

 

Empresa Responsável: Yuri Nobre Arquitetura & Urbanismo (CAU 35828-2) 

Responsável Técnico: Yuri Nobre (CAU A69482-7) 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esse relatório corresponde à primeira das três etapas da assistência técnica 

em arquitetura, fruto do EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DE APOIO 

INSTITUCIONAL Nº 01/2018 ASSISTÊNCIA TÉCNICA HABITACIONAL DE 

INTERESSE SOCIAL do CAU/CE.  

No corpo do trabalho buscou-se documentar as entrevistas e o diagnóstico 

realizados no dia 28/12/2018 estruturado da seguinte forma:  

1. APROXIMAÇÃO: indicação dos principais pontos da conversa com os 

moradores. Buscou-se compreender o funcionamento e a rotina da casa além 

de como haviam se dado a ocupação e edificação no terreno. 

2. EDIFICAÇÃO: trata sobre as características do edifício e sua espacialização a 

partir de maquete eletrônica, além de um breve comentário sobre as 

instalações e estrutura da construção. Foi realizada uma análise, apontando 

problemas dos ambientes, para na fase seguinte traçar as possíveis soluções. 

 Durante o processo de diagnóstico foi constatado a existência de mais de um 

endereço para o mesmo ponto no mapa dependendo da base de dados que fosse 

trabalhada, esse é um problema recorrente em assentamentos informais, já que não 

há um parcelamento propriamente dito e os endereços são definidos pelas 

concessionárias de água e luz e/ou pelos próprios moradores. Sabendo disso, optou-

se por, além de apresentar o nome das ruas nos desenhos, apontar também, suas 

coordenadas geográficas.  

A edificação fruto desta assistência técnica em arquitetura e urbanismo se 

localiza na R. Sandra Regina Cavalcante, 21, mas é denominada pelos moradores 

como R. Regisvaldo França Rodrigues, nome vigente da época da ocupação. A casa 

está situada dentro da comunidade do Marrocos, coordenadas 3°48'01.3"S 

38°36'37.0"W, e é classificada como favela parcialmente em área de risco, 

consolidável com reassentamento, segundo o PLHIS/FOR (2010), conforme indicado 

no mapa abaixo (Mapa 01). 
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Mapa 01 – Localização da edificação no Grande Bom Jardim/ Sistema de Projeção: 

SIRGAS2000 -UTM24S/ Fonte: PMF(2009), PLHISFOR(2010), SEFIN(2012) 

 

1.1. Histórico de Ocupação 

Os pais dos moradores compraram informalmente o terreno e 

“construíram” um barraco de lona e plástico, de dois cômodos onde os pais e 

os três irmãos dormiam juntos. Entre 2012 e 2013, o pai começou a construir a 

casa com apoio da igreja católica que doou parte do material.  

Três meses atrás eles aumentaram o nível do piso para evitar 

alagamento no período chuvoso e ampliaram a casa com a mão de obra de um 

vizinho que trabalha na construção civil (Imagem 03). 

Além da residência, o terreno da família possui ampla área não 

edificada, onde os irmãos têm planos de construção futura para as próprias 

famílias, quando casarem. 
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Imagem 02: Casa antes da última intervenção / Fonte: Google Street View 

 

Imagem 03: Casa atualmente / Fonte: Acervo Pessoal 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.2. Aproximação 

 A equipe chegou ao local junto ao líder comunitário Rogério Costa, que auxiliou 

anteriormente no apontamento da demanda do projeto. Considerou-se imprescindível 

sua mediação no processo para aumentar a confiabilidade e a segurança da família, 

no processo de aproximação de ambas as partes, no acolhimento dos técnicos/ 

profissionais. 

 Rogério é um importante agente dentro da comunidade e se preocupa, 

especialmente, com as questões ligadas ao direito à cidade e à moradia. Ele é 

integrante do Centro de Defesa da Vida Herbert de Souza (CDVHS), uma importante 

Organização Não-Governamental (ONG) atuante no Grande Bom Jardim, e é 

articulador da comissão de moradia da Rede de Desenvolvimento Sustentável do 

Grande Bom Jardim (Rede DLIS), além de acompanhar a questão das Zonas 

Especiais de Interesse Social (ZEIS), compondo o Conselho Gestor da ZEIS do Bom 

Jardim. Seu envolvimento com tais temas somado ao profundo conhecimento das 

questões da comunidade é de grande importância para o desenvolvimento deste 

projeto. 

 O trabalho foi iniciado com uma conversa com os moradores buscando 

entender mais sobre as dinâmicas da casa e da família (Imagem 01), posteriormente, 

foi realizado o levantamento arquitetônico da edificação para entender as questões 

físicas, espaciais, de segurança, acessibilidade e ergonomia importantes para o 

projeto. 
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Imagem 01: Conversa com os moradores / Fonte: acervo pessoal / Data: 28/12/2018 

 

2.3. Entendendo os indivíduos e a ocupação do espaço 

2.3.1. Moradores: 

Francisco de Assis, 21 anos, analfabeto, nasceu com hidrocefalia, que causou a perda 

dos movimentos das pernas, consequentemente resultando em incontinência. Apesar 

da doença, é lúcido e se locomove para todos os cômodos da casa arrastando-se pelo 

piso ou com a cadeira de rodas recém adquirida. Apesar da deficiência, comumente 

costuma ir até o lado de fora da casa tomar sol e assistir as partidas de futebol do 

campinho em frente. 

Danilson, 22 anos, parou de estudar no ensino médio para começar a trabalhar, 

atualmente é funcionário de uma empresa de impermeabilização. Planeja casar e 

construir sua casa em parte da área remanescente do terreno da residência.  

Milene, 19 anos, terminou o ensino médio recentemente e passa o dia em casa 

ajudando nas tarefas domésticas e com o irmão com necessidades especiais. 

2.3.2. Ocupantes constantes: 

Elisângela, 28 anos, irmã dos moradores, casada, tem dois filhos: Vitória (9) e Vinícius 

(6) que estudam no turno da manhã. Elisângela passa o dia na casa dos irmãos e 

cuida das tarefas domésticas e do irmão Francisco. 
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2.3.3. Ocupantes temporários: 

A casa também recebe frequentemente a visita de vizinhos. 

 

2.4. Edificação 

2.4.1. Arquitetura: 

A edificação se situa na esquina da Rua Elene da Costa Carneiro e Sandra 

Regina Cavalcante, (Planta 01). A casa está posicionada no sentido noroeste, sendo 

as salas e cozinha recebendo maior insolação durante período da tarde, e os quartos 

e banheiros, o sol da manhã (fachada nordeste).  

Durante a visita, a casa ainda não estava em pleno funcionamento pós-obra, 

contudo foram identificados dois cômodos que seriam as salas, 3 quartos, 03 

compartimentos pensados para serem banheiros, sendo dois deles inacabados, mas 

com pontos hidrossanitários instalados, e cozinha, contando com ponto de espera 

para pia. Na área externa há uma pia que serve à lavagem de roupa e louça (Planta 

02). 

 

Planta 01: Planta de Coberta/ Elaboração dos autores 
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Como a mão de obra era pouco especializada, as paredes estão fora do 

prumo e inclinadas, a maioria visualmente não fazendo 90º entre si, conforme 

Planta 02. 

Grande parte dos ambientes não possuem abertura para fora, Elisângela 

informou durante a conversa que pretende abrir janelas nos quartos, que nas 

palavras dela “é de onde vem o vento”, mas não abriu ainda por questões 

financeiras.  

O piso da casa consiste apenas na laje, sem acabamento, como grande 

parte do deslocamento de Francisco de Assis se dá se arrastando no chão, o 

piso áspero torna-se um elemento de risco. Durante a construção mais recente, 

por exemplo, ele perdeu um dos dedos do pé por ter se cortado com um caco 

de telha que acabou gerando amputação.   

 

Planta 02: Planta Baixa/ Elaboração dos autores 
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QUADRO DE ÁREAS 

 

NÚMERO AMBIENTE ÁREA (m²) 

1 Entrada  7,68 

2 Estar 15,34 

3 Quarto 1 9,58 

4 Quarto  2 9,27 

5 Jantar 16,42 

6 Banheiro 1 2,27 

7 Banheiro 2 2,08 

8 Banheiro 3 3,38 

9 Cozinha 12,94 

10 Quarto 3 6,65 

Total 85,61 

 

Tabela 01: Quadro de áreas 
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Imagem 03: Ambientes / Fonte: Acervo pessoal 
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2.4.2. Estrutura 

 A parte da casa que foi construída 7 anos atrás possui uma cinta de 

amarração (Imagem 04) e esperas de vigotas treliçadas para futuras 

ampliações. Contudo, a última reforma apenas levantou a alvenaria de blocos 

cerâmicos sem nenhum tipo de amarração estrutural.  

 

Imagem 04: Detalhe cinta de amarração e vigotas  

A coberta de telhas cerâmicas se apoia na alvenaria e conta com 

pequenos beirais de 20 à 40 cm. 

 

2.4.3. Instalações 

2.4.3.1. Elétricas: A edificação conta com rede elétrica instalada e em 

funcionamento. A instalação possui disjuntor único, externo à casa, contudo, os 

moradores estão se programando para colocá-lo interno à edificação, 

especificamente no quarto (Ambiente 3, Planta 03). 
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No levantamento foi encontrada fiação exposta em alguns ambientes, o 

que pode ser considerado elemento de risco. 

 

 

Planta 03: Planta de Instalações/ Elaboração dos autores 
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Imagem 05: Fiação exposta 

 

2.4.3.2. Hidrossanitária: A casa possui três banheiros, cozinha e área de 

serviço, todos esses cômodos apresentam pontos de ligação, contudo só o 

banheiro e a parte de serviço (externa à casa) tem equipamentos instalados e 

em funcionamento, indicados na Planta 03 e ilustrados na Imagem 06. Outra 

informação relevante é existência de fossa construída externa, e de ligação 

aparente à rua. 
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Imagem 06: Instalações Hidrossanitárias/ / Fonte: Acervo pessoal 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos estudos e do levantamento apresentados acima, será 

desenvolvido o projeto de arquitetura e possíveis complementares da 

residência. Todo o trabalho levará em consideração a necessidade de baixo 

custo, obra realizada em várias etapas e a total acessibilidade para o portador 

de necessidades especiais. Os moradores receberam muito bem toda a equipe 

e pareceram dispostos e empolgados a ajudar no que for necessário para 

viabilizar o projeto. 

 

 

 

 

 

 


