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INTRODUÇÃO

O presente produto corresponde à etapa de Diagnóstico Urbanístico para o Plano Popular

da ZEIS Cais do Porto. Uma etapa onde a coleta de informações sobre o território aconteceu

através de diálogos entre técnicos (as) e os agentes locais moradores e promotores do referido

plano. Uma busca pela articulação entre os saberes técnicos e populares: de um lado, com

observações in loco e em oficinas com moradores, e por outro lado, com a produção de base

cartográfica e mapas temáticos com dados e informações oficiais coletadas/adquiridas pelo contato

com gestores públicos e/ou visitas a Órgãos ou instituições locais, estaduais e federais.

Nesse sentido, o documento encontra-se estruturado, primeiramente, pela explanação dos

procedimentos e métodos utilizados nos levantamentos e na produção da cartografia, incluindo

relato das oficinas que foram realizadas e detalhamento dos mapas produzidos. Após a

contextualização e informações referentes às atividades planejadas no território para coleta e

partilha de informações será apresentado o sequencial de mapas produzidos.

É importante reforçar que, para a realização das atividades pensadas para alimentar esta

etapa, foram sempre observados as restrições e cuidados necessários nos deslocamentos e reuniões

presenciais em decorrência da pandemia de Covid-19.

A ideia de construção de um plano popular vem sendo debatida e amadurecida pela

comunidade, juntamente com algumas assessorias2, há bastante tempo. Nesse processo a

comunidade decidiu que por ser uma ZEIS (Zona Especial de Interesse Social) seria importante

trabalhar com o Limite da Zona. Todavia, o limite da ZEIS não parecia suficiente, pois exclui parte da

comunidade contígua ao Campo do Paulista, que tão pouco faz parte da ZEIS do Serviluz localizada

ao lado desta. Desta forma, os moradores decidiram trabalhar como área de intervenção do Plano

Popular o limite da ZEIS do Cais do Porto (Fig. 01), acrescido a parte da comunidade que não é ZEIS,

2 Antes da formação dessa equipe de assessoria em arquitetura e urbanismo responsáveis por este documento, a
comunidade vinha recebendo assessoria do Laboratório de Estudos em Habitação (LEHAB-UFC), EFTA, do Labocart e do
Ecos.
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resultando no limite representado na Fig. 01. Destaca-se que a inserção dessa área como ZEIS Cais

do Porto é uma das demandas da comunidade.

Figura 1. Limite da ZEIS Cais do Porto e proposta dos moradores de ampliação da ZEIS (área de
intervenção do Plano Popular).

Elaboração: Autores, 2021.
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Nota: Parceiros e outras acessórias envolvidas no desenvolvimento do Plano Popular da Zeis Cais do

Porto

Esta proposta apresentada ao CAU tem como objetivo geral “contribuir para construção do diagnóstico urbanístico da
ZEIS Cais do Porto a partir da leitura técnica e comunitária da realidade local, de forma a subsidiar a tomada de decisões
no processo de planejamento popular e construir um processo de troca de saberes e experiências, em que a produção
técnica/científica é colocada “a serviço” da comunidade, agregando força a sua capacidade de ação política”. O
diagnóstico completo do Plano, com abordagens de outros aspectos, está sendo construído com a colaboração de outros
atores incluindo grupos de moradores e outras assessorias.

O Plano Popular do Titan é conduzido dentro da comunidade pela Comissão Popular do Titan conhecida como “Comissão
Titan”. A proposta surgiu do desejo dos moradores de construírem um plano popular que mobilizasse a comunidade e
expressasse as reais necessidades dos moradores para a área e não os interesses do mercado imobiliário que tanto
pressiona e ameaça a comunidade de remoção.

Nossa equipe e o trabalho aqui proposto soma-se a uma série de ações que vêm sendo desenvolvidas em conjunto por
parceiros em prol do direito à moradia e pelo Plano Popular do Titan. A equipe de parceiros é multidisciplinar e de
diferentes campos de atuação englobando universidades, entidades de assessoria técnica e movimentos populares. A
caminhada é longa e vem sendo amadurecida aos poucos a partir da contribuição destes parceiros.

Um grande parceiro do Plano Popular tem sido a universidade. Aqui destacamos o LEHAB-UFC (do Departamento de
Arquitetura e Urbanismo da UFC - coordenado pelo prof. Renato Pequeno) e da pesquisadora e doutoranda Valéria
Pinheiro que a partir de metodologias de pesquisa-ação e extensão tem desenvolvido debates a desenvolvido assessoria
a comunidade na construção do Plano Popular, incluindo atividades de formação e troca de saberes como a oficina de
planejamento popular que trouxe uma moradora da Vila Autódromo (RJ) para compartilhar a experiência da sua
comunidade com o Titan e comunidade do lado Serviluz. Importante destacar que uma das integrantes da equipe (Sara
Rosa) proponente deste projeto participou da organização e execução da oficina e de outros momentos de formação
junto a comunidade. O  Lehab atua na comunidade desde 2014.

Destacam-se ainda assessoria jurídica recebida pelo Frei Tito e outros parceiros.

Ainda enquanto universidade destaca-se a colaboração do Laboratório Labocart, coordenado pelo professor Jeovah
Meireles da Faculdade de Geografia da UFC e alunes da Pós como a oceanógrafa Luana Castelo e do laboratório Ecos.
Estes últimos desenvolveram mapeamento colaborativo (cartografia social) junto com a comunidade que integrará e
subsidiará o Plano Popular. Também podemos ressaltar as professoras da Universidade de Fortaleza Joisa Barroso e
Nággilla Frota que integram essa equipe e vem desenvolvendo suas disciplinas de ateliê de projeto de forma a assessorar
o Plano Popular do Titan. A participação destas professoras também foi importante para atrair estagiáries voluntários
que têm se somado nessa tarefa. Vale destacar que a parte do diagnóstico urbanístico partiu principalmente de
conversas da professora Joisa com a comunidade e a integração com suas disciplinas. Vale mencionar que também
nesta fase tivemos a contribuição de Lucas Lessa como professor de outra instituição, porém o mesmo não pode
continuar e convidou outros arquitetes da Taramela, assessoria da qual faz parte.

Assim, a este processo temos a soma valiosa do Escritório de Assessorias Técnicas Taramela Assessoria, que na figura de
Júlia Brito e Pedro Rabelo, compõe nossa equipe e tem apoiado todo esse processo da elaboração do Diagnóstico
Urbanístico do Plano Popular.
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1. PROCEDIMENTOS E MÉTODOS NOS LEVANTAMENTOS E
ELABORAÇÃO DOS MAPAS

O material cartográfico apresentado neste documento tem por objetivo caracterizar a ZEIS

Cais do Porto acerca dos seus aspectos morfológicos, de acesso a redes de saneamento e

equipamentos sociais. Sua elaboração foi feita a partir de dados técnicos oficiais georreferenciados

disponibilizados pela Prefeitura de Fortaleza e da aferição in loco. A equipe de Assessoria Técnica

Popular em Arquitetura e Urbanismo utilizou diferentes métodos que envolvem ferramentas de

geoprocessamento, aferição in loco e oficinas participativas. E durante todo o processo buscou-se,

na medida do possível e das condições da Pandemia de covid-19, adotar uma abordagem da

participAÇÃO que Ensina-Aprende.

A seguir destacamos alguns dos principais procedimentos utilizados:

I. Reuniões com o coletivo de moradores, para construção e tomada de decisões;

II. Levantamento de informações técnicas disponibilizadas por órgãos municipais e

estaduais;

III. Integração com disciplinas de urbanismo ministrada por professoras da equipe,

incluindo a incorporação de parte dos levantamentos realizados pelos alunes;

IV. Trabalho de campo, acompanhados por moradores, para levantamento/aferição de

informações;

V. Georreferenciamento de dados e cruzamento de informações;

VI. Oficinas com moradores  para levantamento/aferição de informações;

VII. Apresentação de resultados parciais em reuniões da Comissão Titan;

VIII. Revisão e elaboração de mapas finais.
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Os mapas elaborados que subsidiam o Diagnóstico Urbanístico do Plano Popular, e objetos

desse produto,  foram divididos em dois grupos principais:

1 - mapas das condições de parcelamento e ocupação do solo

Mapa com o levantamento do parcelamento e ocupação do solo na área de

intervenção do plano segundo a ocupação existente; considerando especialmente os limites

dos lotes e as vias e elaborado a partir de levantamento de imagem aérea (fotos de satélite)

e visitas ao local.

2 - mapas temáticos

Mapas representando as condições de existência e acesso à infra estruturas básicas,

equipamentos, serviços e condições das vias de circulação dentro da comunidade.

Elaborados a partir do cruzamento de informações técnicas de órgãos oficiais, visitas de

campo e leitura comunitária a partir de técnicas de cartografia social.

Ensino - Pesquisa - Ação: o desenvolvimento da metodologia e do grupo de assessores

No ano de 2019, a Prof. Joísa Barroso foi procurada por duas pessoas da Comissão Titan

(Pedro e Priscila) que solicitaram apoio técnico desta para o Plano Popular, na época, em gestação

por esta Comissão com apoio do LEHAB/DAU/UFC. Esta solicitação foi fruto do fato de membros da

Comissão terem acompanhado o trabalho da professora na realização do Plano Integrado de

Regularização Fundiária (PIRF) na ZEIS Serviluz em convênio com a Prefeitura Municipal. Aceitando o

convite, a professora comprometeu-se em assessorar a Comissão sobretudo na construção de um

diagnóstico que subsidiasse o referido Plano. E para tanto adotou como área de estudo, na disciplina

de Ateliê 6 - Projeto Urbano e da Paisagem, a ZEIS Cais do Porto e produziu, junto com a turma de

24 alunes (as) os primeiros levantamentos e mapeamentos das informações relativas ao

saneamentos, infraestrutura viária, equipamentos e serviços sociais, espaços livres/áreas verdes, etc.

Para este trabalho de diagnóstico, a ZEIS foi subdividida (pelo Pedro e Priscila/Comissão Titan)

em 6 setores (Figura 02), cada um com uma equipe de alunes responsável pela coleta e

sistematização de informações, produzindo mapas “temáticos” que seguiram um mesmo padrão de

representação e linguagem visual previamente estipulado pela professora. Nesta ocasião, os alunes
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tiveram oportunidade de, acompanhados de moradores/membros da Comissão Titan, fazer diversas

visitas in loco para verificar informações que estavam incoerentes ou incompletas.

Ao fim de 2019, a Prof. Joísa avançou com o mapeamento a partir de uma oficina de aferição

das informações com os moradores. Nessa 1º oficina com moradores (do setor 01) foi possível

perceber divergências entre os dados coletados e a realidade urbanística da ZEIS. Por exemplo, nos

dados coletados consta ausência de rede de abastecimento de água, visto que não havia o registro

da CAGECE nos domicílios, porém, os moradores relatam que o registro da CAGECE, muitas vezes,

está localizado internamente à residência, passando despercebido por quem está do lado de fora.

Nesse primeiro momento foram mapeados: área de lote, testada, abastecimento de água, etc.

No início de 2020, a Comissão Titan informa que, para além das informações até então

coletadas/sistematizadas (pelo LEHAB/UFC e) pela profa. Joisa (Unifor), tinham a intenção de trazer

para o Plano Popular a questão da regularização fundiária de interesse social (REURBs)

contemplando não somente a questão do reconhecimento jurídico da propriedade/posse, mas

também as regularização urbanística e edilícia, aos moldes do que foi realizado no PIRF Serviluz. Fica

decidido então que para além dos mapas temáticos (diagnóstico das condições ambientais e de

infraestrutura), seria necessário, entre outras informações, o levantamento do

parcelamento/morfologia do solo existente na ZEIS.

Nesse ano de 2020 a profa. Joisa não ministra mais a disciplina de Ateliê 6 e (em 2020.1 e

2020.2) a Prof. Naggila Frota, colega na disciplina, passa a compor a assessoria ao Plano Popular

adotando a ZEIS Cais do Porto como área de estudo. A profa. Naggila avançou em parâmetros

urbanísticos complementares ao que já havia sido mapeado anteriormente; adotando a seguinte

estratégia: cada setor foi subdividido em sub-setores para que cada aluno fosse responsável pelo

desenho dos lotes e do sistema viário de cada sub-setor. Neste ano, outros professores da

UNIFAMETRO, prof. Lucas Lessa (também Taramela) e Sara Rosa também passaram a compor esta

equipe de Assessoria Técnica de Arquitetura e Urbanismo, auxiliando no acompanhamento à medida

que os alunes foram desenhando/levantando; apontando as correções antes do fim da atividade.
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Ainda no desenrolar da disciplina de Ateliê 6 em 2020, acontece a troca dos sub-setores entre

os alunes para que cada um revisasse o do colega. E devido ao contexto da pandemia de Covid-19,

iniciado em março de 2020, não foi possível realizar visitas técnicas com os alunes e estes se

concentraram em utilizar apenas os dados técnicos já disponíveis. Sendo que, após o encerramento

das disciplinas, os estagiáries, sob supervisão dos arquitetes, compatibilizaram todo o material

cartográfico.

Vale destacar que a estratégia de (sub)divisão da área de intervenção do Plano Popular (Zeis

Cais do Porto) em setores menores otimizou todo trabalho de digitalização e levantamento de

informações in loco; sendo fundamental também na metodologia das oficinas de levantamento e

aferição de informações, pois ao olhar para uma área reduzida e em maior escala da comunidade

abriu-se a possibilidade para um debate mais profundo sobre aquele trecho e uma coleta maior de

informações do que oficinas realizadas anteriormente olhando para toda a comunidade de uma só

vez.
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Figura 2. Divisão da área de intervenção do Plano Popular (Zeis Cais do Porto ampliada) em setores como estratégia para
o levantamento de dados.

Fonte: Autores, 2021
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1.1. MAPAS DAS CONDIÇÕES DE PARCELAMENTO E OCUPAÇÃO DO SOLO.

Para o mapeamento final dos terrenos (lotes) as informações levantadas parcialmente pelos

alunes da disciplina de Ateliê da Unifor foram depois complementadas e trabalhadas por esta Equipe

de Assessoria. O levantamento final também utilizou, como feito pelos alunes, as fotos aéreas

(satélite) da comunidade, e (re)desenhou-se o limite de cada terreno (lote). Também foram

acrescentadas, observadas/analisadas algumas outras informações sobre cada terreno, como o

tamanho (área), como é a entrada, se ele tem espaço nas laterais entre as casas para permitir

ventilação, como é a rua que passa na frente do terreno, entre outras.

Feito esse mapeamento final em “escritório” teve início a aferição in loco do levantamento

com apoio dos moradores, porém, devido ao segundo lockdown essa verificação foi suspensa. Assim,

ressaltamos, que a metodologia apresentada busca retratar a realidade da ZEIS Cais do Porto,

entretanto ela possui limitações de precisão; e por este motivo, destacamos a importância de

futuramente ser realizado levantamento planialtimétrico e cadastral da comunidade para

finalização e implementação do Plano Popular e (de um eventual processo) de Regularização

Fundiária de Interesse Social.

Aferição dos lotes

Compreendemos que o espaço urbano, especialmente aquele ocupado espontaneamente por

população de baixa renda, passa por mudanças frequentes como novas construções e demolições,

abertura de novas vias e etc. Diante da desatualização do material cartográfico oficial utilizado

inicialmente, a Assessoria Técnica percebeu a importância de verificar in loco algumas questões mais

delicadas.

Devido à capacidade limitada de atuação da Assessoria, considerando nossa equipe e tempo

reduzidos e a condição de trabalho inicial voluntário, não foi viável realizar a aferição completa na

vetorização dos lotes, dessa forma, foram estabelecidos alguns critérios para selecionar os imóveis

que foram aferidos de modo a melhorar a qualidade dos dados levantados. Destaca-se que essa

vetorização e aferição não suprimem a necessidade de realização de levantamento técnico

topográfico para uma futura implementação de projetos por parte do poder público.
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Critérios de prioridade  para seleção dos imóveis a serem aferidos:

1. lotes marcados com dúvidas pelos estagiáries no momento da vetorização, ou seja, lotes

que no momento do levantamento digital sobre imagem aérea gerou dúvidas quanto

aos seus limites e se este era uma casa independente ou fazia parte de outra;

2. lotes com precariedade quanto ao tamanho (área menor que 25m²);

3. lotes com precariedade quanto à localização e acesso (imóveis localizados em vielas

menores que 1,50m);

4. lotes com risco de remoção devido a obras previstas em especial os imóveis voltados

para a faixa de praia;

5. lotes vazios ou subutilizados com vistas a identificar se são de domínio público ou

privado;

6. lotes muito grandes com vistas a verificar qual o uso e quem são os proprietários;

7. lotes ocupados mais recentemente.

Etapas da aferição:

Pela prioridade estabelecida, a ordem de aferição dos setores foi:

1. Setor 1

2. Setor 3

3. Setor 4 e 5

4. Setor 2

Nesse momento, foi feita a redefinição dos limites do setor 4 e 5 a partir da rua Armando

Filomeno. As aferições seriam feitas sempre com o acompanhamento dos moradores. Uma

recomendação importante nesse momento foi realizar a aferição a partir da visualização das áreas

externas.
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Os materiais utilizados na aferição dos lotes foram: prancheta, material de desenho, trena e

mapa com orientação escrita sobre as informações ausentes ou indefinidas como áreas coletivas,

existência de muro ou cerca etc.

A recomendação principal durante a aferição era realizar uma gravação para que esta

funcionasse como registro do morador autorizando a aferição, ou produzir documento para ser

assinado de autorização de fotos, da entrada na residência, de medição, gravação de voz).

O que de fato foi aferido em relação aos lotes?

Após a aferição in loco, uma sequência de revisões foram realizadas com o objetivo de

incorporar os dados coletados junto aos moradores à base de dados georreferenciados. Os lotes que

possuíam algum tipo de indefinição e que não puderam ser verificados in loco foram nomeados com

o termo SEM INFORMAÇÃO.

Ao final, com base nas informações referentes à morfologia dos lotes foram gerados os

mapas:

➔ Lotes localizados na via férrea

➔ Lotes localizados em vias menores do que 1,20m

➔ Quantidade de recuos

➔ Área mínima

➔ Acesso ao logradouro
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PASSO A PASSO PARA VETORIZAÇÃO DOS LOTES E EIXOS VIÁRIOS
Em termos técnicos os alunes e estagiáries seguiram o passo-a-passo abaixo:

1. Foi montado um Sistema de Informação
Geográfico no software QGIS que utilizou como
base a planta cadastral de Fortaleza do ano
de 2016 disponível no formato .dwg. Para isso,
a equipe de Assessoria Técnica salvou arquivos
no formato .dxf contendo separadamente a
delimitação:

➔ dos muros;
➔ das vias pavimentadas com meio fio;
➔ das vias pavimentadas sem meio fio;
➔ das vias não pavimentadas;
➔ dos telheiros;
➔ das edificações;
➔ das edificações representativas.

2. Esses arquivos .dxf foram convertidos dentro do ambiente do QGIS em shapefile com Sistema de
Referência de Coordenadas SIRGAS 2000 ZONA 24S (EPSG 31984).

3. Foi adicionada a Ortofoto Georreferenciada de 2016, a qual originou a planta cadastral inicial.

4. Foi criado um novo shape denominado LOTES
que continha as seguintes colunas e
configurações:

➔ area_lote (total de caracteres - 10 | formato -
número real)

➔ testada (total de caracteres - 10 | formato -
número real)

➔ n_de_recuos (total de caracteres - 10 | formato
- número inteiro)

➔ n_de_pav (total de caracteres - 10 | formato -
número inteiro)

➔ uso (total de caracteres - 20 | formato -
string)*

➔ rede_esgoto (total de caracteres - 10 | formato
- string - sim/nao)*

➔ rede_agua (total de caracteres - 10 | formato -
string - sim/nao)*

5. Foi criado um novo shape de EIXOS_VIARIOS
que continha as seguintes colunas e
configurações:

➔ coleta_lixo (sem coleta | micro coletor |
caminhão de coleta | pontos de acúmulo)*

➔ pavimentacao (piso cimentado | piso asfáltico
| indefinido | piso inexistente)*

➔ capilaridade (eixos PMF | eixos identificados)*
➔ largura_vias (1 > 0m-1,2m | 2 > 1,2m-3m |

3m-6m | 6m-11m | mais de 11m)
➔ calçada (sim/nao)*
➔ alagamento (sim/nao)*
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➔ hierarquia (ver no diagnóstico geral)
➔ massas vegetais (manchas)
➔ espaços livres (manchas | rua | área livre

privada)

➔ Na vetorização dos lotes as recomendações gerais para os alunes e estagiáries foram:
◆ utilizar apenas letras minúsculas e underline no título e nos campos
◆ não utilizar letras maiúsculas, espaço e caracteres especiais
◆ ferramenta aderência ligada
◆ não podem ficar espaços vazios entre os lotes que estão encostados
◆ utilizar o Street View como referência (observar registros de água e energia)
◆ observar as colorações dos telhados
◆ ao inserir informações na tabela utilizar a ferramenta régua para medição, a ferramenta

calculadora de campo para o cálculo da área e utilizar sempre a mesma nomenclatura

➔ Na vetorização das vias as recomendações gerais para os alunes e estagiáries foram:
◆ utilizar apenas letras minúsculas e underline no título e nos campos
◆ não utilizar letras maiúsculas, espaço e caracteres especiais
◆ ferramenta aderência ligada
◆ desenhar um novo segmento de reta a cada encontro de vias
◆ ao inserir informações na tabela utilizar a ferramenta régua para medição, a ferramenta

calculadora de campo para o cálculo da área e utilizar sempre a mesma nomenclatura

Posteriormente, o Shapefile do sistema viário foi atualizado a partir de imagens de satélite mais
atuais do Google e imagens das ruas do Google Street View. Os setores 5 e 6 tiveram aferição in
loco.

◆ Mapas da situação do parcelamento e ocupação atual do assentamento:
◆ Levantamento dos lotes a partir dos seguintes parâmetros: área dos lotes; testada;

recuos: acesso ao logradouro; condições da via de acesso

1.2. MAPAS TEMÁTICOS.

Foram elaborados com o objetivo de levantar informações atuais e condizentes com a

realidade local da ZEIS sobre as condições (existência e acesso) de infraestruturas básicas,

equipamentos, serviços e condições das vias de circulação dentro da comunidade. Elaborados a

partir do cruzamento de informações técnicas de órgãos oficiais, visitas de campo e leitura

comunitária a partir de técnicas de cartografia social, estes mapas permitem observar condições
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gerais de toda comunidade e diferenças internas permitindo identificar áreas mais precarizadas e

com necessidades de intervenções futuras diferenciadas.

Destaca-se que toda a informação levantada foi georreferenciada inserida em base de dados

geoespaciais, permitindo cruzamentos de camadas de diferentes informações e produção de novas

análises.

Mapas gerados:

- Abastecimento de água;
- Rede de esgoto (Cagece);
- Presença de esgoto  céu aberto;
- Vias com pontos potenciais de alagamento ou enxurrada;
- Pontos e ruas com alagamentos e enxurradas;
- Ruas com coleta de lixo e tipo de coleta;
- Pontos de acúmulo de lixo
- Sistema viário (condições das vias, pavimentação, calçadas);
- Usos do solo;
- Acesso aos equipamentos de saúde e educação;
- Terrenos vazios do entorno

Como anteriormente relatado, para a elaboração destes mapas buscou-se a integração dos

campos do ensino, pesquisa e extensão. Os levantamentos iniciais foram realizados por alunes de

graduação do curso de arquitetura e urbanismo da Unifor sob supervisão da professora orientadora

Joisa, que posteriormente foram trabalhados por esta equipe de assessoria a partir de oficinas de

leitura dos mapas com os moradores.

Etapas e procedimentos para a elaboração dos mapas temáticos:

1 - levantamento realizado por alunes de graduação em disciplina de planejamento urbano

Como ressaltado anteriormente, nossa experiência de assessoria foi também uma experiência

de ensino e extensão onde buscou-se que trabalhos realizados em disciplinas do curso de graduação

fossem baseados em uma demanda real da comunidade, no caso o Plano Popular da Zeis Cais do

Porto.
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Os levantamentos dos alunes foram realizados antes da pandemia, e por isso, puderam contar

com atividades de campo para verificação  de informações.

Estes mapas foram revisados e suas informações convertidas para base de dados geoespacial

para ser trabalhada no software Qgis.

2 - revisão do conteúdo preliminar e digitalização

Foi realizada uma revisão de reconhecimento das informações dos mapas Nesta fase do

trabalho também foram levantadas informações de órgãos oficiais para complementar e atualizar o

levantamento. A partir desta decidiu-se realizar a digitalização a sobre os shapefiles criados dos lotes

e do sistema viário a depender da adequação da informação. Os diferentes temas/mapas foram

divididos entre os estagiáries e arquitetes. e seguiram o passo a passo segundo instrumental

acordado em reunião:

PASSO A PASSO PARA DIGITALIZAÇÃO DOS MAPAS TEMÁTICOS
Instrumental montado na época para a digitalização dos mapas e elaboração das bases geoespaciais

Material:
➔ Shape 1: eixo do sistema viário existente
➔ Shape 2: lotes existente unificados
➔ Trabalhos dos alunes da unifor

Ações:
- Preenchimento das tabelas de atributos dos shapes de acordo com o levantamento do

trabalho dos alunes, observando os apontamentos abaixo para cada mapa.
- O preenchimento deve ser feito na tabela do shape base
- Após finalizado deve ser salvo na pasta com o nome da pessoa que realizou a atualização.

Local:  03_cartografia > 03_SHP > LOTES UNIFICADOS > 2021.04.08 > nome da pessoa
responsável

- Depois será feita a união das informações em um único shape
- As colunas para preenchimento das informações já foram criadas. As informações devem ser

preenchidas nas colunas do final da tabela que possuem os títulos em letra MAIÚSCULAS, e
conforme indicado abaixo

- Se houverem necessidades de alterações, inserções de novas classes, entre outras, registrar
neste documento e deixar marcado em amarelo. Se necessário deixar um comentário
explicando.
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ESGOTO

SHAPE 1- eixos viários: “Via com
Rede de esgoto”

● shape base: eixos viários
● criar nova coluna “rede_esgoto” preenchida com “SIM” ou “Não”

(preencher de acordo com o mapa do sistema de esgoto da
área)
Alterações: foi criada uma coluna “OBS” para marcar as vias
que possuem rede de esgoto (segundo o shape
“vias_esgotamento_CAGECE_2015”) apenas em trecho pequeno
da via

SHAPE 2:  “Lotes em via com rede
de esgoto instalada”

● shape base: lotes
● criar nova coluna “REDE_ESG_1” preenchida com “SIM” ou “Não”.

SIM para aqueles que estão com fachada voltada para via com
rede de esgoto.

ALAGAMENTO

SHAPE 1- eixos viários: “Vias com
pontos potenciais de alagamento
e enxurrada" (informação técnica
a partir da sobreposição de
informações cartográficas)

● criar uma nova coluna “POT_ALAGA” preencher com: SIM ou
NÃO.

● Obs.: observar as ruas com as manchas azuis que é o que
corresponde a informação da sobreposição das informações
(relevo- cota mais baixa que tem no cad; não existência de
galeria de drenagem; tipo de solo classe ?; tipo de
pavimentação da via-permeabilidade)

SHAPE 2 - LOTES:  “Lotes em
trechos com potencial de
alagamento” (informação técnica
a partir da sobreposição de
informações cartográficas)

● criar nova coluna “POT_ALAGA” preencher com: SIM ou NÃO.
● Obs.: observar as ruas com as manchas azuis que é o que

corresponde a informação da sobreposição das informações
(relevo- cota mais baixa que tem no cad; não existência de
galeria de drenagem; tipo de solo classe ?; tipo de
pavimentação da via-permeabilidade)

SHAPE 2 - LOTES:  “Lotes em
via com pontos de alagamento
ou enxurrada segundo
informações dos moradores"

● criar nova coluna “RUA_ALAGA”Preencher com ALAGAMENTO;
ENXURRADA; NÃO.

● observar manchas vermelhas (mapas temáticos dos alunes) -
essa info só será completada se ocorrer a aferição.
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RESÍDUO SÓLIDO (LIXO) - SISTEMA DE COLETA E PONTOS DE ACÚMULO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

SHAPE 3 - “pontos com
acúmulo de lixo”

● criar novo shape com os pontos de acúmulo de lixo

COLETA DE LIXO NA FRENTE DO LOTE

SHAPE 1 - EIXOS VIÁRIOS ● criar nova coluna “COLETA_LIXO”. Preencher com caminhão;
micro-coletor; sem coleta; sem info.

SHAPE 2 - LOTES. ● criar coluna “COLET_LIXO”. Preencher com caminhão;
micro-coletor; sem coleta; sem info.

(olhar classificação das vias)

PAVIMENTAÇÃO

SHAPE 1 - EIXOS VIÁRIOS: ● criar uma nova coluna “TIPO_PAVIM”. Preencher com: ASFALTO,
CIMENTO, ENTULHO, TERRA, PEDRA TOSCA

SHAPE 2 - LOTES:  “Lotes
localizados em vias com
pavimentação….”

● criar uma nova coluna “TIPO_PAVIM”. Preencher com: ASFALTO,
CIMENTO, ENTULHO, TERRA, VIELA, MIOLO, INDEFINIDO.

● Usei a informação do novo shape de lotes da Naggila
LOTES_TODOS_CAIS_ATUALIZ_21-04-27. Mas estou no shape
antigo!

● Informações da camada “ TESTADA_ZE”
1 - lotes com qualquer valor de testada
2 - MIOLO
3 - VIELA
4 - INDEFINIDO

CALÇADA

SHAPE 1 - EIXOS VIÁRIOS: ● criar uma nova coluna “CALCADA_1”. Preencher com:
EXISTENTE, INEXISTENTE, SEM INFO, DESCONTÍNUA.

LARGURA DA VIA
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SHAPE 1- EIXO VIÁRIO:
“LARG_VIA”

● criar nova coluna: “largura_via”. Preencher  com os intervalos
dos mapas levantados pelos alunes.

USO DO SOLO

SHAPE 2 - LOTES: ● criar uma nova coluna: “USO_SOLO”.  Preencher com:
RESIDENCIAL, COMERCIAL, MISTO, INSTITUCIONAL,
INDUSTRIAL, VAZIO URBANO, PRAÇA, CAMPO FUTEBOL, SEM
INFO

Observações:
➔ É importante verificar pelo street view os usos.
➔ Alguns setores já foram desenhados com essa e outras

informações.

Para alguns casos, após as oficinas de aferição das informações com os moradores, decidiu-se

trabalhar com manchas, situando áreas de incidência do problema, como pontos de alagamento,

esgoto à céu aberto e acúmulo de lixo.

Para outros casos, como o acesso do domicílio à rede de esgotamento sanitário, percebeu-se

que a tentativa de mapeamento lote a lote da existência ou não da ligação à rede tornaria-se muito

imprecisa sem a realização de um cadastro de lote a lote. Apesar da existência de rede em algumas

ruas, os moradores relataram que são raros os casos de residências com ligação à rede pois estas

não funcionam ou no momento da construção das mesmas os moradores não tinham como pagar

pela ligação. De um modo geral as casas dentro da ZEIS resolvem o problema do esgoto com antigas

fossas, ou rede improvisada que corre na rua até bocas de lobo ou até a praia.

3 - aferição e complementação das informações junto à moradores da ZEIS (oficinas)

Por conta da pandemia de covid-19 as oficinas tiveram que ser adaptadas para diminuir os

riscos de contaminação. Entre as adaptações realizadas estão incluídos trabalhos em oficinas com

número reduzido de pessoas e atividades realizadas em casa individualmente ou em duplas a partir

de material de apoio e orientações passadas previamente (trabalho dirigido). Esses momentos,

apesar de contemplar um número menor de participantes, foram essenciais para a construção do

diagnóstico.
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a. Trabalho dirigido

Para reduzir os momentos de aglomeração a equipe de Assessoria Técnica desenvolve

instrumental que substituísse alguns momentos de oficinas e que pudessem ser

desenvolvidos de forma individual cada morador em sua respectiva casa ou em duplas.

O instrumental desenvolvido constituiu de entrega de kits para os moradores com os mapas

temáticos impressos em folha A3 por setor e um manual de instrução ao qual nomeamos

“Guia para verificação dos mapas pelos moradores”3.

A aferição dos mapas foi realizado seguinte dinâmica: a partir da divisão pelos moradores do

território em setores, um(a) morador(a) ficou encarregado(a) de analisar os mapas

temáticos elaborados pela assessoria técnica e verificar as informações de forma a corrigir

ou complementar as cartografias produzidas referentes a cada um dos setores. Os mapas

foram acompanhados de um guia para aferição, o qual incluiu um questionário com objetivo

de colher informações extras de uma forma mais direta sobre as infraestruturas do

território. O material foi entregue na comunidade presencialmente na oficina de

apresentação da metodologia e um prazo foi pactuado para a apresentação dos resultados.

Assim, após o momento de aferição e complementações dos dados expostos nos mapas, a

equipe realizou uma oficina para partilha, perpassando os mapas produzidos, assim como

mobilizando as questões colocadas no questionário.

O trabalho dirigido, apesar de haver sido uma adaptação por conta da pandemia, resultou em

uma experiência interessante proporcionando um olhar mais cuidadoso e calmo dos

moradores com os mapas, permitindo uma maior apropriação do conteúdo e uma riqueza

maior de informações.

Durante essa atividade, os moradores realizaram também trabalhos de campo no seu

território para verificar e levantar as informações e videoconferência com a Assessoria para

tirar dúvidas e verificar os procedimentos.

3 Cópia do documento completo do “Guia para verificação dos mapas pelos moradores” encontra-se disponível
para consulta no Produto 01: Metodologia.
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Figura 3. Trabalho Dirigido-Atividades de mapeamento e verificação de informações individuais ou em
pequenos grupos em casa.

Foto: Comissão Titan, 2021.

b. Oficinas de aferição dos mapas temáticos

A primeira oficina de aferição teve como objetivo a entrega do material (mapas e Guia) e

repasse da metodologia. Foi realizada a noite e contou com a presença de 7 moradores, 2

profissionais de outros grupos de assessoria e um arquitete e estagiárie da nossa equipe.

Durante a oficina foi realizada leitura em conjunto do guia, divisão dos moradores em grupos

menores ou duplas e realização da aferição de um mapa por grupo como exercício. Foi

passado a instrução que as informações complementares e correções poderiam ser

marcadas diretamente nos mapas.

Depois de decorrido o prazo acordado em que os moradores realizaram a aferição dos

mapas com apoio do Guia e de videoconferências foi marcado a segunda oficina, quando os

moradores puderam apresentar suas contribuições e correções das informações.

A segunda oficina foi realizada também na ZEIS Cais do Porto, no período da noite, em

local aberto na casa de um dos moradores e membro da Comissão Titan. Contou com a
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presença de 6 moradores, 1 representante de outra assessoria e 3 arquitetes da nossa

equipe. O momento foi conduzido como uma gira de conversa aberta. Os mapas com as

anotações foram expostos em uma mesa comprida e as colocações foram inicialmente

mobilizadas pelo morador(a) encarregada do setor em questão, em sequência, após sua

exposição a palavra rodou todos(as) que estavam presentes. Assim, possibilitou uma troca

que transbordou, na medida do possível, o olhar exclusivo de um único morador(a). Dessa

maneira, foi percorrido os setores transpassando os agrupamentos temáticos propostos

pelos mapas (saneamento, infraestruturas, sistema viário, dentre outros)

Figura41. Oficina de compartilhamento da metodologia e material para verificação dos mapas temáticos.

Foto: Equipe de Assessoria Técnica em Arquitetura e Urbanismo,  2021.
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Figura 5. Oficina final de verificação dos mapas temáticos.

Foto: Equipe de Assessoria Técnica em Arquitetura e Urbanismo,  2021.

Como método de sistematização das informações da segunda oficina além dos mapas

em si com as anotações dos moradores e das respostas às perguntas colocadas nos guias, foi

realizada a gravação de áudio das falas e de vídeo possibilitando ver que áreas eram

apontadas e sinalizadas durante a conversa. Estas gravações foram posteriormente

transcritas pelos estagiáries e utilizadas na revisão e correção dos mapas e das bases de

dados dos mesmos.

4 - correção das bases de dados e elaboração de mapas finais

A partir das informações coletadas nas oficinas e nas respostas do “Guia para

verificação dos mapas pelos moradores” as bases de dados foram atualizadas e

posteriormente foram gerados os novos mapas com as correções e complementações de

informações.
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5 - apresentação dos mapas finais para a comunidade

Foi realizada também uma apresentação com os mapas finais em uma das reuniões

da Comissão Titan para socialização das informações que estavam sendo produzidas para

outros moradores.
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02. CARTOGRAFIA PRODUZIDA

Os resultados dos levantamentos e da sistematização das bases de dados geoespaciais

descritas no ponto anterior resultaram nos mapas inseridos a seguir. O conteúdo referente às

análises das informações produzidas nos mapas estará contemplado no produto final, “Produto 03:

Diagnóstico Urbanístico para Plano Popular da ZEIS Cais do Porto”, assim como possíveis novos

mapas resultantes do cruzamento das informações já sistematizadas.
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