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

da ZEIS Cais do Porto. A coleta e a análise de informações sobre o território aconteceu através de

diálogos entre os técnicos(as) e os agentes locais promotores do referido Plano, através da

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

Procedimento 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, é apresentado o resultado alcançado no Diagnóstico Urbanístico que

consiste na análise das informações decorrentes das diversas temáticas e no delineamento das

situações de precarização presentes na ZEIS Cais do Porto. Ao fim, como forma de compilar as

reflexões e apontar as áreas com maior concentração de precarização, é feita a Síntese Diagnóstica.

É importante reforçar que, para a realização das atividades pensadas para elaborar este

material, foram observadas as restrições e cuidados necessários nos deslocamentos e reuniões

presenciais em decorrência da pandemia de Covid-19.

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.

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

comunidade, juntamente com algumas assessorias, há bastante tempo.
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O Plano Popular da ZEIS Cais do Porto 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 Laboratório

de Estudos em Habitação, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do

Ceará (LEHAB-UFC), que atua na comunidade desde 2014, coordenado pelo prof. Renato Pequeno e

conta com a colaboração da pesquisadora e doutoranda Valéria Pinheiro. A partir de metodologias de

pesquisa-ação e extensão, o LEHAB tem desenvolvido debates e prestado assessoria à 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 o Serviluz, comunidade localizada ao lado. 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.

Importante destacar também que a comunidade tem recebido assessoria jurídica pelo

Escritório Frei Tito de Alencar (EFTA) e outros parceiros.

Ainda enquanto universidade, destaca-se a colaboração, no Plano Popular da ZEIS Cais do

Porto, do Laboratório de Geoprocessamento (Labocart-UFC), coordenado pelo professor Jeovah

Meireles do Departamento de Geografia da UFC e alunes da Pós-Graduação, como a oceanógrafa

Luana Castelo e do Laboratório de Variáveis em Economia Ecológica (ECOS-UFC). Estes últimos
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desenvolveram uma atividade de mapeamento colaborativo a partir da metodologia de cartografia

social junto com a comunidade que integrará e subsidiará o Plano Popular.

Também podemos ressaltar as professoras da Universidade de Fortaleza (UNIFOR) Joisa

Barroso e Nággila Frota que integram essa equipe e incorporaram a área de intervenção citada como

foco em suas disciplinas de ateliê de projeto de forma a assessorar o Plano Popular da ZEIS Cais do

Porto. A participação destas professoras também foi importante para atrair estagiáries voluntáries

que têm se somado nessa tarefa. Também nesta fase tivemos a contribuição de Lucas Lessa e Sara

Rosa como professores de outra instituição. Lucas não pode seguir até o final e convidou os

arquitetes Júlia Brito e Pedro Rabelo da Taramela, assessoria da qual faz parte. Vale destacar que a

parte do Diagnóstico Urbanístico partiu principalmente de conversas da professora Joisa com a

comunidade e a integração com suas disciplinas.

Outras assessorias, fora do campo da universidade, têm sido valiosas no processo de

construção do Plano Popular, com destaque para a Taramela Assessoria Técnica em Arquitetura e

Cidade, que compõe nossa equipe e tem apoiado todo esse processo da elaboração do Diagnóstico

Urbanístico do Plano Popular da ZEIS Cais do Porto.

Estas parcerias encontram-se melhor detalhadas no item Procedimentos e Métodos deste

material.
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1. PROCEDIMENTOS E MÉTODOS
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 Municipal 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. 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-Aprende1.

A seguir destacamos alguns dos principais procedimentos utilizados:

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

2. Levantamento de informações técnicas disponibilizadas por órgãos municipais e

estaduais;

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

incluindo a incorporação de parte dos levantamentos realizados pelos alunes;

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

informações;

5. Georreferenciamento de dados e cruzamento de informações;

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

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

8. Revisão e elaboração de mapas.

9. Realização de síntese diagnóstica por meio de mapeamento colaborativo

10. Oficinas de apoio ao Plano Popular e aos próximos passos

1 Tentou-se construir uma metodologia onde os moradores e membros da comissão Titan fossem sujeitos ativos
do processo do trabalho, buscando-se sempre valorizar o conhecimento dos moradores que a partir de sua vivência,
realidades e saberes contribuem com o processo e levantamento de informações. As oficinas foram construídas junto
com os moradores e demais assistências técnicas e realizadas sempre de forma dialogada permitindo aprendizado
mútuo tanto pelos moradores como da equipe de arquitetes. Tivemos algumas dificuldades por conta da pandemia,
porém as metodologias foram adaptadas sempre que possível tentando perder o mínimo de sua essência.
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Os mapas elaborados que subsidiam o Diagnóstico Urbanístico do Plano Popular foram

divididos em três 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.

3. Mapas sintéticos

Mapas sínteses elaborados a partir dos mapas temáticos e dos mapas das condições de

parcelamento e ocupação do solo por meio de oficina e mapeamento colaborativo com equipe

técnica e membros da comissão Titan.

1.1. ENSINO - PESQUISA - AÇÃO: O DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA E DO

GRUPO DE ASSESSORES TÉCNICOS POPULARES

Esta assessoria teve no seu desenrolar a experiência e tentativa de integrar à assessoria

atividades de ensino, pesquisa e extensão. Os professores envolvidos levaram o Plano Popular como

caso de estudo e projeto em suas disciplinas de ateliê urbano. Dessa forma, através de metodologia

ativa os alunos tiveram a oportunidade de trabalhar com um caso real (caso, demanda e produto) e

dialogar com os atores diretamente envolvidos durante o desenvolvimento do trabalho. A

experiência contou ainda com intercâmbio entre professores e disciplinas diferentes e de diferentes

universidades. Apesar das interrupções e mudanças de planos por conta da pandemia da COVID-19

teve pontos positivos e pode ser uma experiência interessante para ser melhor desenvolvida em

outros processos. A seguir, resumo do processo de construção da assessoria.
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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

pela Comissão com apoio do LEHAB. 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 de Fortaleza. 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 os primeiros levantamentos e mapeamentos das informações relativas ao saneamento,

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

Para este trabalho de diagnóstico, a ZEIS foi subdividida (com orientação de Pedro e

Priscila/Comissão Titan) em 6 setores (Figura 1), 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 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 a 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 parte pelo LEHAB e parte pela profa. Joisa (Unifor), tinha a intenção de

trazer para o Plano Popular a questão da regularização fundiária de interesse social (REURB-S

enquadrada na Lei 13.465/2017) contemplando não somente a questão do reconhecimento jurídico
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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.

No início do ano de 2020 outros professores da UNIFAMETRO, arq. Lucas Lessa (integrante da

Taramela) e arq. Sara Rosa passaram a compor esta equipe de Assessoria Técnica de Arquitetura e

Urbanismo, auxiliando no acompanhamento dos alunes apontando as correções antes do fim da

atividade. Em 2020.2, a Prof. Naggila Frota, colega na disciplina da prof Joisa, 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. No mesmo período

somam-se também a equipe Júlia Brito e Pedro Rabelo, arquitetos da Taramela Assessoria,

contribuindo no levantamento e elaboração de informação técnica, bem como na construção da

metodologia e momentos de oficinas.

Neste ano, 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 subdivisão da área de intervenção do Plano Popular da 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 1. Divisão da área de intervenção do Plano Popular da ZEIS Cais do Porto em setores como estratégia para o
levantamento de dados.

Fonte: Autores, 2021
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1.2. 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 6 da Unifor foram complementadas e trabalhadas por esta Equipe de

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

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 possui limitações de precisão. 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.

1.2.1. 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 as áreas que

foram aferidas 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.

Critérios de prioridade  para seleção dos imóveis a serem aferidos:
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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.

1.2.2. 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.

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.
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A recomendação principal durante a aferição era realizar uma gravação de áudio 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 e gravação de voz.

1.2.3. 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:

1. Área não edificável da linha férrea (trem)

2. Lotes em vias menores do que 1,20m

3. Quantidade de recuos

4. Área dos lotes

5. Testada dos lotes

6. Acesso ao logradouro

7. Terrenos da união - área marinha

8. Terrenos afetados pela via férrea

Quadro 1. informações para vetorização dos lotes e eixos viários.

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

● dos muros;
● das vias pavimentadas com meio fio;
● das vias pavimentadas sem meio fio;
● das vias não pavimentadas;
● dos telheiros;
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no formato .dxf contendo separadamente a
delimitação:

● 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)

● 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
○ manter a 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
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● 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
○ manter a 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

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

7. Após a Oficina de Síntese Diagnóstica os shapes de lotes foram atualizados de acordo com novas
percepções dos moradores.

Fonte: Autores, 2021

1.3. MAPAS TEMÁTICOS

Mapas temáticos foram elaborados com o objetivo de levantar informações atuais e

condizentes com a realidade local da ZEIS Cais do Porto sobre a existência e o 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 através de técnicas de cartografia social, estes mapas permitem

observar características gerais de toda comunidade e diferenças internas permitindo identificar

áreas mais precarizadas e com necessidades de intervenções futuras específicas.

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

geoespaciais, permitindo cruzamentos de camadas de informações diversas e, em seguida,

produção de novas análises.

Ao final, com base nas informações referentes às temáticas citadas, foram gerados os
seguintes mapas:

1. Esgoto a céu aberto;

2. Áreas que alagam ou tem enxurrada ao chover;

9. Coleta de lixo;
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10. Áreas com acúmulo de lixo

11. Sistema viário (largura das vias, pavimentação, calçadas);

12. Tipo de uso dos lotes;

13. Abrangência dos equipamentos de saúde e educação;

14. Terrenos vazios do entorno

1.3.1. Etapas e procedimentos para a elaboração dos mapas temáticos

Etapa 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.

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.

Etapa 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 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:
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Quadro 2. Informações para digitalização dos mapas temáticos.

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 existentes 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;
● 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.

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
“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
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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.

RESÍDUO SÓLIDO (LIXO) - SISTEMA DE COLETA E PONTOS DE ACÚMULO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

SHAPE 3 - pontos
“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.

● Informações da camada “ TESTADA_ZE”
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1 - lotes com qualquer valor de testada
2 - Lotes localizados no miolo de quadra sem contato direto

com  logradouro;
3 - Lotes com acesso por ruas com menos de 1,2m de largura;
4 - Lotes com acesso pela faixa de praia sem contato com o

logradouro.

CALÇADA

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

LARGURA DA VIA

SHAPE 1 - eixos viários
“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.

Fonte: Autores, 2021

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
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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.

Etapa 3 - Aferição e complementação das informações junto aos moradores da ZEIS (oficinas)

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

riscos de contaminação.

Etapa 3.1 - 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 por cada morador em sua respectiva casa ou em duplas (Figura 2).

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”2.

A aferição dos mapas foi realizada de acordo com a 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.

2 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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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.

Figura 2. Trabalho Dirigido - Atividades de mapeamento e verificação de informações individuais ou em pequenos grupos
em casa.

Fonte: Comissão Titan, 2021.

Etapa 3.2 - Oficinas de aferição dos mapas temáticos

A primeira oficina de aferição (Figura 3) 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.
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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 (Figura 5) 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 presença

de 6 moradores, 1 representante de outra assessoria e 3 arquitetes da nossa equipe. O momento foi

conduzido como uma roda de conversa aberta. Os mapas com as anotações foram expostos e as

colocações foram inicialmente mobilizadas pelo morador(a) encarregado(a) do setor em questão,

em sequência, após sua exposição, todos(as) que estavam presentes colocaram suas observações.

Assim, houve uma troca de opiniões 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)

Figura 3. Oficina de compartilhamento da metodologia e material para verificação dos mapas temáticos.

Fonte: Equipe de Assessoria Técnica em Arquitetura e Urbanismo,  2021.
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Figura 4. Oficina final de verificação dos mapas temáticos.

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

Como método de sistematização das informações da segunda oficina, para 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.

5 - Apresentação dos mapas finais para a comunidade

Foi realizada também uma apresentação com os mapas preliminares em uma das reuniões da

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

moradores.
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Figura 5. Reunião da Comissão Titan com apresentação dos mapas após oficina de validação.

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

1.4. MAPAS SINTÉTICOS

Como estratégia de síntese diagnóstica decidiu-se adotar como método a construção de

mapas sintéticos que pudessem reunir as informações já levantadas com o objetivo de identificar

diferenças internas na ZEIS de níveis de precarização urbanística que tivessem maior impacto na

vida das famílias. Espera-se assim que essa leitura também possa apontar diretrizes futuras de

ações e áreas prioritárias para receberem melhorias.

Etapas para desenvolvimento dos mapas sintéticos:

1. Definição do método de síntese
2. Pré-seleção das informações que seriam consideradas;
3. Realização de oficina para construção dos mapas sintéticos (Oficina de Síntese

Diagnóstica) + elaboração dos mapas
4. Sistematização e digitalização do material e mapas produzidos na oficina
5. Elaboração de mapa final

O método utilizado pela equipe foi baseado no ensaio feito pela ONG de Assessoria Técnica

Peabiru - trabalhos comunitários e ambientais que buscou a construção do Índice de Precariedade

Habitacional (IPHAB) a partir de uma metodologia de identificação, categorização, classificação e

medição de precariedades habitacionais (SANTO AMORE et al, 2014)3. Porém, um pouco diferente do

trabalho do Peabiru, no nosso caso, optamos pela sobreposição de camadas dos indicadores de

3 SANTO AMORE, Caio et al (2014). Precariedades habitacionais: um ensaio de quantificação e qualificação, uma
metodologia de projeto para intervenção em favelas. In Anais do I URBFAVELAS. São Bernardo do Campo: UFABC.
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precariedade que pudesse ser feito junto com os moradores a partir da sobreposição das

informações dos mapas. Essa escola possibilitou que a construção dos mapas sintéticos fosse feita

em conjunto de forma colaborativa entre equipe técnica e membros da Associação do Titan por

meio de desenhos em papel manteiga sobrepostos aos mapas impressos.

Assim, os mapas sintéticos construídos neste trabalho síntese não espacializa um índice,

mas a sobreposição de camadas de informação, assemelhando-se à metodologia de trabalhos do Ian

McHarg (1969)4.

A equipe fez uma seleção prévia das informações que já haviam sido levantadas e

funcionam como indicadores de precarização e pudessem contribuir para o objetivo da síntese

diagnóstica.

Os indicadores pré-selecionados foram organizados a partir dos subtemas trabalhados no

diagnóstico urbanístico: 1) Saneamento; 2) Sistema viário/Acessibilidade; 3) Condições de

parcelamento e ocupação. Em seguida foi realizada uma oficina entre equipe técnica e a comissão

Titan, na qual esses indicadores foram debatidos e ajustados a partir da realidade local, bem como

ajustes na metodologia de sobreposição destes. No quadro 3, é possível observar as variáveis e

indicadores que foram selecionados.

Quadro 3. Indicadores selecionados para a construção dos mapas sintéticos de precarização.

INDICADORES PARA CONSTRUÇÃO DE MAPA SINTÉTICO DE PRECARIZAÇÃO URBANÍSTICA

Método: sobreposição a partir de dados já disponíveis / para: Plano Popular da Zeis Cais do Porto

EIXO/TEMA VARIÁVEIS
situação
desejada

INDICADOR -
situação

ruim/precária OBS.

SANEAMENTO ESGOTO

lotes ligados à
rede de esgoto

via sem rede de
esgoto

presença de esgoto à
céu aberto

4 McHarg, Ian L. Design with nature. Garden City, N.Y., Published for the American Museum of Natural History [by]
the Natural History Press, 1969.
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DRENAGEM
existência e
eficiência da
drenagem

vias com pontos de
alagamento

vias com enxurrada
e/ou alagamento

RESÍDUOS
SÓLIDOS

existência de
coleta de lixo na
via e limpeza
urbana

vias sem coleta de
lixo

vias com pontos de
acúmulo de lixo

ACESSIBILIDADE

VIA (PAV.) pavimentação
acessível

entulho Inicialmente haviam sido
pré-selecionados  também os
casos de vias com pavimentação
de cimento e pedra tosca, mas
em conversa com os moradores
foi decidido selecionar o que eles
consideravam a pior situação,
que no caso foi a pavimentação
de terra e de entulho.

terra

LARGURA DA
VIA

Que possibilite a
passagem de
infraestrutura.
Aqui baixamos
até 1,20
considerando
alternativas de
soluções para
ligar a rede de
esgoto.

largura menor que
1,20

CALÇADA existente inexistente

Apesar de vias com calçadas
descontínuas também não ser
uma situação desejada, no
momento da oficina decidiu-se
trabalhar apenas com a situação
de vias sem calçadas, uma vez
que a descontinuidade envolve
quase todas as vias dentro da
ZEIS.

CONDIÇÕES DE
PARCELAMENTO
E OCUPAÇÃO /

LOTES

LINHA
FÉRREA/Risco

distante 15
metros do eixo
ou retirada da
linha férrea

lotes afetados pela
área não edificável
da linha férrea (15m)

Observação: Considerando os
novos marcos regulatórios a
solução do risco pode ser sanar o
risco (desabilitação da via férrea
nesse trecho por exemplo)
priorizando a manutenção das
famílias.
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TAMANHO DO
LOTE

lotes iguais ou
menores que 30 m

O recuo foi uma outra variável
levantada como importante,
porém, devido a grande
quantidade de lotes sem recuos
(aprox. 70%), decidiu-se não
trabalhar com essa informação
pois não geraria muita diferença
entre as áreas da ZEIS. Contudo,
ressalta-se a importância de
trabalhos de melhorias
habitacionais que apresentem
soluções de ventilação e
iluminação adequada para esses
lotes.

ACESSO AO
LOGRADOURO

sem acesso ao
logradouro

em vias com acesso
menor que 1,20

INSTRUÇÕES PARA A OFICINA:
● Cada tema deve ser feito em um único papel vegetal;
● Identificar/escreve na folha vegetal o Tema correspondente e identificar com legendas de números

as marcações de cada variável;
● Escolher uma única cor para todos os indicadores de precariedade urbana, de maneira que a

sobreposição das camadas de cada indicador vá gerando áreas mais escuras e áreas mais claras
indicando a intensidade de maior ou menor concentração de precariedade;

● O trabalho deve gerar 4 mapas sintéticos, um para cada tema;
● O mapa final será gerado pela sobreposição dos 4 mapas temáticos, resultando no mapa sintético

de precarização urbanística.

OBSERVAÇÕES:
● Os indicadores elencados para a construção dessa síntese são indicadores que já haviam sido

levantados. Em uma segunda oportunidade, outras informações relevantes poderiam ser
levantadas e incorporadas a esta síntese.

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

Oficina de síntese diagnóstica

Para conclusão do trabalho com os mapas temáticos e elaboração da síntese diagnóstica,

houve uma terceira oficina, que ocorreu na sede da Associação de Moradores no sábado 20 de

novembro de 2021 e contou com a presença de representantes da Comissão Titan. Essa oficina teve

por objetivo construir a síntese diagnóstica de todas as temáticas estudadas visando a identificação

das áreas que concentram um maior número de precariedades. O método aplicado contou com

impressão no tamanho A2 e a exposição de todos os mapas produzidos ao longo do Diagnóstico para

que os moradores pudessem visualizar bem as informações. Em seguida, com uma folha
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semi-transparente de papel vegetal, os moradores, auxiliados pela equipe de Assessoria Técnica,

fizeram a leitura de todos os mapas, seguindo a ordem de cada temática. Em cada mapa foi

destacada a característica que aponta para um maior grau de precarização, dessa forma, ao final de

uma mesma temática, as diferentes características de precarização foram sobrepostas e foi fácil

perceber as regiões de concentração de piores condições urbanísticas.

Figura 6. Oficina de síntese diagnóstica

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

Figura 7. Oficina de síntese diagnóstica

Fonte: Equipe de Assessoria Técnica em Arquitetura e Urbanismo, dezembro de 2021.
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Figura 8. Oficina de síntese diagnóstica - elaboração colaborativa das sub síntese de saneamento e acessibilidade.

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

Figura 9. Oficina de síntese diagnóstica - elaboração colaborativa da sub das condições dos lotes e síntese geral.

Fonte: Equipe de Assessoria Técnica em Arquitetura e Urbanismo, dezembro de 2021.
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Figura 10. Esquema com processo de digitalização/sistematização para criação do mapa da sintético final

Fonte: Equipe de Assessoria Técnica em Arquitetura e Urbanismo, dezembro de 2021.
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1.5. OFICINAS DE APOIO AO PLANO POPULAR E AOS OS PRÓXIMOS PASSOS

Ainda enquanto atividades dessa Assessoria de arquitetura e urbanismo estão sendo

realizadas duas oficinas em dezembro deste ano. A primeira, realizada em 11 de dezembro de 2021,

teve como tema a “regularização fundiária” . A segunda, será realizada no sábado do dia 18 de

dezembro deste ano, terá como tema ZEIS e Plano Popular. Estas têm como objetivo principal a

capacitação de assuntos pertinentes e mobilização de novos moradores para contribuírem com o

Plano.

Destaca-se que essas oficinas ocorrem em parceria com o projeto “Agora é a nossa ZEIS –

incidência política e formação de multiplicadores e multiplicadoras em planejamento popular

democrático”, executado pela pela Frente de Luta por Moradia, ZEIS Cais do Porto e ZEIS Pici, com

apoio financeiro da CESE e apoio institucional de outros parceiros. O mesmo prevê também oficinas

de comunicação social e outras atividades de incidência dentro da comunidade.

Figura 11. Oficina sobre Regularização Fundiária

Fonte: Equipe de Assessoria Técnica em Arquitetura e Urbanismo, dezembro de 2021.
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2019
- Integrantes da Comissão
Titan (Pedro e Priscila)
solicitam apoio técnico para o
Plano Popular, após
acompanharem o trabalho da
professora Joisa Barroso com
o Plano Integrado de
Regularização Fundiária (PIRF)
na ZEIS Serviluz junto à
Prefeitura Municipal de
Fortaleza.

- Professora Joisa define como
área de estudo, em suas
turmas da disciplina "Ateliê 6 -
Projeto Urbano e da Paisagem",
a região da ZEIS Cais do Porto,
para a realização dos
levantamentos e geração dos
mapas temáticos por parte de
estudantes, ao fim do
semestre 2019.2.

- Ao fim de 2019 ocorre a
aferição in loco, com pessoas
que moram na região, partindo
dos mapas gerados por
estudantes. A aferição ocorre
no Setor 1, dentre os 6 setores
que subdividem o território da
ZEIS Cais do Porto (Figura 1),
delimitados com a orientação
de membros da Comissão
Titan. Com a aferição é possível
perceber os conflitos entre a
realidade urbanística da região
e os levantamentos realizados
por estudantes.

2020

- A Comissão Titan comunica
que, para além dos dados já
coletados e sistematizados, há
também a demanda de que
seja abordado no Plano
Popular a questão da
regularização fundiária de
interesse social (REURB-S
enquadrada na Lei
13.465/2017), com base no que
foi realizado no PIRF Serviluz,
assim ficando definido a
necessidade de haver também
o levantamento do
parcelamento/morfologia do
solo existente na ZEIS.

- No semestre 2020.1 a
disciplina de Ateliê 6 não é
ministrada pela professora
Joisa, mas a professora Naggila
Frota passa a integrar a

assessoria ao Plano Popular,
adotando em suas turmas de
Ateliê 6 a mesma região. Nesse
momento o processo avança
na questão de levantamento
de lotes e vias, partindo de
subsetores definidos pela
professora para que cada
estudante pudesse ficar
responsável pelo desenho dos
lotes e vias de áreas menores.
Após o processo inicial de
levantamento, estudantes
trocam entre si os subsetores
para que possam avaliar e
corrigir, se necessário, o
levantamento feito por colegas.

- Ingressam na assessoria,
também, professores da
UNIFAMETRO, o professor

Lucas Lessa (que também
integra o Taramela) e a
arquiteta e urbanista Sara
Rosa.

- Devido ao contexto de
pandemia de Covid-19, a partir
de março de 2020, não foi
possível a ida a campo por
parte dos estudantes, que
basearam suas produções em
dados pré existentes. Houve,
porém, a aferição do material
produzido, onde estagiáries e
pessoas que moram na região
aferiram in loco, com o auxílio
de arquitetes.
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2021
- São programados momentos
de aferição in loco pela Equipe
de Assessoria Técnica,
principalmente sobre questões
relacionadas a definições de
limites de lotes e seus acessos,
onde há dificuldade de
levantamento e,
principalmente, na fidelidade
dos dados levantados apenas
por meios virtuais. Esses
momentos, porém, não
puderam ser continuados
devido ao segundo momento
de aumento de casos graves de
Covid-19, o que permitiu
apenas um momento de
aferição com arquitetes e
estagiáries, permitindo a
atualização de dados de alguns
setores.

- Com as restrições sanitárias,
buscando conter o avanço da
Covid-19, foram realizadas
oficinas específicas em certos
momentos, junto às pessoas
que moram na região, para
viabilizar a execução das
aferições por parte destas
pessoas. Foi produzido e
apresentado material
instrutivo, que funcionou como
um guia para que essas
pessoas pudessem aferir in
loco os mapas produzidos pela
Equipe de Assessoria Técnica.

- Com a melhora no quadro
pandêmico, houveram
reuniões e oficinas com as
pessoas da região, onde foi
possível a validação, por parte
de quem mora na região dos
mapas gerados e a aferição de
novos dados, tornando
possível, por exemplo, a
identificação de áreas com
mais precariedades dentro do
território da ZEIS Cais do Porto.
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2. DIAGNÓSTICO URBANÍSTICO
Apresenta-se neste tópico o Diagnóstico Urbanístico da ZEIS Cais do Porto, o qual pode ser

compreendido como uma série de análises temáticas que pretendem agregar informações sobre o

território em sua situação atual, e assim, basear propostas e a distribuição de prioridades,

fundamentadas na compreensão das particularidades das diferentes áreas da ZEIS e suas

articulações.

Foram levantados diversos problemas, assim como em outras comunidades de Fortaleza, que

são reflexo da produção desigual da nossa cidade, que distribui investimentos, benefícios e danos

ambientais de forma desigual e limita o direito ao acesso à terra para parte da população. Assim, é

importante destacar que as carências e ausências de serviços e infraestruturas, bem como outros

problemas, que serão apontadas a seguir, fazem parte de um processo constante de vulnerabilização

dessas comunidades provocado pela ausência do Estado e negação de direitos.

A partir de uma leitura técnica e comunitária da ZEIS Cais do Porto, apresentada no tópico 1 -

Procedimento e Métodos, serão apresentados os seguintes temas:

1. Parcelamento e ocupação existente

2. Condições Sócio-espaciais e infraestrutura

2.1. Sistema Viário e Mobilidade

2.2. Saneamento Ambiental (Água, Esgoto, Drenagem e Resíduos Sólidos)

2.3. Equipamentos Públicos de Saúde e Educação

3. Usos do solo

4. Vazios Urbanos;

5. Levantamento Prévio da Situação Fundiária

Este produto foi resultado de um diálogo entre os saberes técnicos e comunitários, a partir da

leitura e análise da equipe de Assessoria da Arquitetura e Urbanismo, e dos moradores e moradoras

da ZEIS Cais do Porto, possibilitado pelas trocas e interlocuções estabelecidas através de visitas e

oficinas realizadas no território, apresentadas com mais detalhes no tópico 1 - Procedimento e
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Métodos. A proposta foi promover uma análise, que surge a partir destas encruzilhadas entre o

olhar técnico e o olhar local, na medida do possível de um contexto pandêmico, construindo uma

representação das principais características, potenciais e problemáticas, para orientar e servir como

instrumental para o reconhecimento do território e tomada de decisão nas etapas futuras do Plano.

2.1. NOVA DELIMITAÇÃO DA ZEIS CAIS DO PORTO

No processo de construção coletiva do Plano Popular da ZEIS Cais do Porto, uma das primeiras

questões de discussão se deu em torno do limite da ZEIS Cais do Porto. Logo no início das reuniões

entre a Comissão Titan e as diversas assessorias técnicas, citadas na Introdução deste material, a

comunidade decidiu que, pelo fato de estar inserida dentro de um polígono reconhecido pelo Plano

Diretor (Lei 062/2009) como uma ZEIS (Zona Especial de Interesse Social) seria importante

considerá-lo como referência para o Plano Popular. Porém, com o avanço dos trabalhos, o limite

oficial da ZEIS Cais do Porto não parecia coerente, pois ele exclui parte da comunidade, contígua ao

Campo do Paulista. Este trecho excluído também não está inserido na ZEIS do Serviluz, localizada ao

lado do Cais do Porto, ficando então sem nenhum reconhecimento. Desta forma, os moradores

decidiram que a área de intervenção do Plano Popular deveria ser o limite oficial da ZEIS Cais do

Porto acrescido o trecho próximo ao Campo do Paulista, inicialmente excluído, resultando no limite

representado na Figura 1. Destaca-se que a mudança do perímetro oficial e o reconhecimento dessa

nova área como parte da ZEIS Cais do Porto é uma das demandas da comunidade.
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Figura 12 .
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2.2. PARCELAMENTO DO SOLO E OCUPAÇÃO EXISTENTE

Além do acesso às infraestruturas outro aspecto que pode afetar a qualidade da moradia são

as dimensões e a forma de ocupação do terreno. Um terreno (lote) de uma casa muito pequeno

comporta uma casa também muito pequena ou uma casa que é colada em todos os lados em outra,

não sobrando espaços para abrir janelas. Essas características podem dificultar que se tenha

ventilação e iluminação adequadas, importantes para a saúde das pessoas que nela moram. Ou

mesmo levar a uma densidade muito alta, com muitas pessoas dormindo no mesmo quarto.

Entender as características do terreno (lote) e como estes se distribuem e se relacionam com

a rua é também uma etapa para a realização de um plano de regularização fundiária, o plano que dá

entrada ao pedido do papel da casa.
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Figura 13 .
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Figura 14 .
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A seguir, apresentamos algumas características dos terrenos, também chamados de lotes, das

moradias da ZEIS Cais do Porto. Essas características foram obtidas a partir de desenho feito

observando uma foto aérea da comunidade e colocadas em um mapa. Fazemos a observação que

em um futuro será necessário que isso seja verificado a partir de medidas das casas no local com

cadastro das famílias, para saber quantas famílias vivem em cada terreno de fato e ter números dos

totais de terrenos e suas medidas com mais precisão. Assim, os números que apresentamos podem

ter imprecisões, mas já ajudam a orientar o trabalho.

2.2.1. Condição dos terrenos (lotes)

Foram mapeados o total aproximado de 1.341 lotes no perímetro da ZEIS Cais do Porto definido

pelos moradores5. Vale salientar que cerca de 15 lotes com área acima de 1.200m² e que não

possuem uso residencial não foram inseridos nas análises a seguir.

2.2.2. Área do terreno (lote) - Área interna e delimitada pelos muros dos

lotes/terrenos.

No mapa “ÁREA DOS LOTES” observamos que a situação de maior precariedade está

concentrada nos lotes que possuem no máximo 30m². Eles representam cerca de 21% dos lotes

mapeados, ou seja, aproximadamente 300 famílias. Percebemos a existência de lotes menores do

que 30m² em todos os setores, sendo o setor 1 e 5 com maiores ocorrências. No setor 1 os lotes

menores do que 30m² se localizam principalmente perto da faixa de praia e nas proximidades do

Farol do Mucuripe, enquanto no setor 5 eles se localizam ao longo da linha férrea.

2.2.3. Terrenos (lotes) localizados na linha férrea

O mapa “LINHA FÉRREA”lotes que possuem seu acesso principal através da Travessa Vicente

de Castro por onde também trafega diariamente o ramal do trem.

Essa área é considerada com maior grau de precariedade por representar risco de acidente

por atropelamento, visto que o trem passa muito próximo das casas. Além disso, também existe o

desconforto por causa do barulho. De acordo com a Lei Nacional do Parcelamento do Solo Urbano

(Lei No. 6766), faixas marginais de linhas férreas (15 metros cada margem) deve ser considerada

área não edificável e de domínio público.

5 Para o Plano Popular da ZEIS do Cais do Porto, os moradores decidiram incluir também uma parte da comunidade,
localizada ao lado do Campo do Paulista, que não está dentro dos limites oficiais da ZEIS Cais do Porto.
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2.2.4. Terrenos (lotes) localizados em vias menores do que 1,20m²

No mapa “LOTES EM VIAS MENORES DE 1,20m” foi observado um total de aproximadamente

205 lotes (15% do total) distribuídos em todos os setores.

Essa situação se caracteriza como uma precariedade, pois ruas menores do que 1,20m²

comprometem a instalação de redes de saneamento como abastecimento de água, esgotamento

sanitário, drenagem das águas da chuva e coleta de lixo. Soma-se a isso, a dificuldade de

proporcionar ventilação e iluminação natural para as residências, e o acesso aos serviços

emergenciais de ambulância e bombeiros.

2.2.5. Acesso à rua (via/logradouro)

No mapa “ACESSO AO LOGRADOURO” observamos cerca de 175 lotes (13%) localizados nas vias

com largura menor do que 1,20m e cerca de 80 lotes (6%) localizados no miolo da quadra sem

acesso direto para a rua. A concentração desses lotes se dá principalmente no setor 1.

Esta informação, como já foi destacado antes, mostra a precariedade em relação à instalação e

acesso às redes de saneamento.

2.2.6. Quantidade de recuos (espaço livre entre o muro do terreno/lote e a

edificação; podendo ser lateral, frontal ou na parte de trás do imóvel)

No mapa “NÚMERO DE RECUOS” observamos cerca de 920 lotes (68%) sem nenhum recuo e

cerca de 315 lotes (26%) com apenas 1 recuo distribuídos em todos os setores. Essa realidade mostra

que as casas foram construídas muito próximas umas às outras, sem espaço de separação entre elas

e sem espaço livre dentro do lote.

Essa situação dificulta a ventilação e iluminação naturais, além de se configurar como um

risco para incêndios, visto que qualquer foco de fogo iria se propagar com facilidade de uma casa

para outra. Também é um indicativo de problemas estruturais futuros, visto que em caso de

expansão, a única possibilidade do morador é construir no novo pavimento sem auxílio técnico.

2.2.7. Tamanho da frente das casas (testada - face do terreno/lote que dá

acesso à rua)

No mapa “TESTADA MÍNIMA” observamos cerca de 305 lotes (22%) com testadas menores do

que 2,5m de largura, lotes localizados em vias com larguras menores do 1,20m e lotes que não
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possuem acesso por uma via, e sim por dentro de outro lote (miolo de quadra). Mais uma vez os

lotes com este tipo de precariedade estão localizados no setor 1, especialmente na faixa de praia.

A testada muito estreita dificulta toda a organização interna da residência, desde o

posicionamento dos móveis até a abertura de portas e janelas.

Como síntese das condições de parcelamento e ocupação existentes buscou-se olhar

onde existia uma maior concentração de precarização das condições de parcelamento e ocupação

do lote e que pudessem impactar diretamente na qualidade ambiental das casas e da vida das

famílias. variáveis e indicadores consideradas, como pode ser observado em descrição de

metodologia (quadro 3), incluem o tamanho do lote (lotes menores que 30m), o acesso ao lote (lotes

em miolo de quadra ou com acesso por vias estreitas de até 1,2m de largura e lotes na faixa de praia

sem acesso direto à logradouro); lotes em área não edificável da linha férrea por representar

possível risco tecnológico (mas, que pode ser revertido) e maior insegurança fundiária.

Quanto ao risco ao longo da via férrea, destaca-se que o atual marco legal prioriza que o

risco seja eliminado ou minimizado em favorecimento da permanência das famílias em suas

residências.

Na leitura do mapa síntese é possível observar uma maior concentração de precarização dos

lotes na faixa de praia, ao longo da via férrea e por trás dos estacionamentos da Av. Leite Barbosa.

Essa informação pode indicar futuramente áreas prioritárias para receberem melhorias

habitacionais.
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Figura 15 .
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Figura 16 .
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Figura 17 .
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Figura 18 .
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Figura 19 .
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Figura 20 .
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Figura 21 .
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2.3. CONDIÇÕES SOCIOESPACIAIS E INFRAESTRUTURA

2.3.1. Sistema Viário e Mobilidade

O sistema viário urbano é elemento que funciona como articulador das atividades e relações

existentes no território, abrangendo funções tanto de circulação de pedestres e outros meios de

transporte (bicicleta, carro, ônibus etc.), assim como acesso às edificações, seja esta casa ou

comércio, e até mesmo podendo representar espaços de lazer e convívio social.

Um aspecto analisado foi a largura das vias, já que a pouca largura das vias, associado à uma

pouca capilaridade do sistema sem vias intermediárias (ruas sem ligação, becos etc.), traz a

problemática de não permitir a entrada de veículos mais largos (caminhão para a coleta do lixo, para

a manutenção dos sistemas de infraestrutura urbana, ambulância, corpo de bombeiro, transporte de

mudança ou material de construção etc.). O que se observou foi que as vias com largura inferior a

1,20m6, são, em sua grande maioria, acessos exclusivamente de casas, conformando corredores,

muitas vezes fechados por portão, de uso privativo daqueles moradores. As dimensões da via

também influenciam, direta ou indiretamente, na presença ou não de calçadas. Onde no caso da

ZEIS Cais do Porto, a grande maioria das vias, com exceção das avenidas do perímetro do território,

como a Av. Vicente de Castro e Av. Leite Barbosa, não apresentam calçadas ou estas possuem

descontinuidades que dificultam a livre circulação do pedestre. A sobreposição da inexistência e

descontinuidade de calçadas, assim como a pavimentação das vias encontram-se nos mapas “TIPOS

DE PAVIMENTAÇÃO” e “CALÇADAS”apresentados a seguir.

O sistema viário da ZEIS Cais do Porto apresenta, quanto à pavimentação, a presença do asfalto

como principal tipo de superfície de rolamento (quase metade das vias mapeadas apresentam

revestimento asfáltico). Em seguida, encontra-se o cimento como segunda forma de revestimento

utilizada. As duas tipologias (asfalto e cimento) totalizam quase 80% do sistema viário mapeado pela

equipe. Tal característica deve ser levada em consideração nas análises da drenagem, tendo em

mente que esse tipo de pavimentação impossibilita a absorção da água da chuva, podendo

sobrecarregar o sistema de drenagem existente.

6 A dimensão de 1,20m foi pensada tendo como largura mínima que viabilize um conforto mínimo na circulação.
Para tanto, foi pensando na dimensão necessária para passar uma pessoa em cadeira de rodas, as dimensões
necessárias para as manobras mínimas e passagem de equipamentos necessários, tanto no que diz respeito à passagem
de eletrodomésticos, quanto como maca hospitalar.
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Como síntese da análise do sistema viário da ZEIS Cais do Porto, elaborou-se o mapa

“SÍNTESE ACESSIBILIDADE”, com destaque para as seguintes características: dimensão,

pavimentação, estimativa de fluxo de veículos e presença ou não de calçadas. . Merecem destaque as

vias com largura inferior a 1,2m, e as vias com um fluxo mais intenso e moderado de veículos e sem

a presença de calçadas, o que faz com que a circulação de pedestres seja conflituosa e apresente

riscos ao mesmo.
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Figura 22 .
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Figura 23 .
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Figura 24 .
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2.3.2. Saneamento Ambiental (Água, Esgoto, Drenagem e Resíduos Sólidos)

Aqui vamos apresentar alguns estudos realizados para a ZEIS Cais do Porto junto com

moradores da comunidade sobre as condições dos principais serviços e infraestrutura urbana.

Uma família tem as condições de atendimento de saneamento básico em sua casa quando ela

tem os serviços de água encanada, coleta e tratamento do esgoto, coleta do lixo e ruas sem

alagamento e enxurradas. Todos esses serviços são direitos garantidos por lei, mas que no caso da

comunidade do Cais do Porto não são atendidos.

De todos esses serviços o único que a comunidade é bem atendida é o abastecimento de água.

De um modo geral, todas as casas possuem água encanada chegando nas torneiras.

O serviço mais problemático e que impacta mais a vida das pessoas e o meio ambiente é a

coleta e tratamento do esgoto. Apesar de algumas ruas da comunidade possuírem rede de

esgoto(estrutura de tubulação/canos que coletam o esgoto e levam para estação de tratamento), as

casas não estão ligadas a rede, e segundo relatos, a rede também não está funcionando na área. A

solução adotada na maioria das casas é a utilização de fossa e a ligação à rede improvisada pelos

próprios moradores que têm como destino final do esgoto bueiros de coleta da água de chuva e a

área de praia. Assim, a comunidade apresenta vários pontos e ruas onde é comum observar esgoto a

céu aberto (ver mapa “ESGOTAMENTO SANITÁRIO”), causando problemas de mau cheiro, insetos,

poluição, podendo aumentar casos de algumas doenças.

Na época da construção da rede, a maioria dos moradores possuíam fossa e não realizaram a

ligação, pois não tinham condições de pagar pelo serviço. Algumas pessoas tentaram fazer a ligação

à rede mais recentemente, mas os moradores relatam que foram informados pela Cagece que a

rede não estava operando e estes não poderiam fazer a ligação.

Com relação a coleta do lixo a comunidade é atendida. Como pode ser observado no mapa

“RESÍDUOS SÓLIDOS”, nas ruas maiores há a passagem do caminhão de lixo e nas ruas menores do

microcoletor. Nas ruas (becos) mais estreitas não passa nem o microcoletor, porém os moradores

levam o lixo até a rua principal onde tem coleta. Apesar da coleta, o serviço de limpeza urbana deixa

a desejar. É possível observar em várias áreas pontos de acúmulo de lixo (mapa “RESÍDUOS

SÓLIDOS”).
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Alguns desses pontos de acúmulo de lixo ocorrem em áreas onde existem camburões, cacimba

e barris de lixo. O local acaba virando referência para as pessoas deixarem seu lixo e em muitos casos

ou este cai ou é colocado fora do barril/camburão. O acúmulo nestes pontos pode indicar que a

frequência da coleta do lixo não é suficiente e que a limpeza da área não é realizada corretamente.

Para completar este serviço, seria importante também a realização de campanhas de educação

ambiental para que o lixo seja descartado da melhor forma.

O outro serviço que faz parte do saneamento básico que também apresenta problemas na área

é a drenagem da água da chuva (coleta e destinação da água da chuva para evitar alagamentos).

Segundo os moradores, no passado, os alagamentos já foram um grande problema. Em dias de

chuva forte era comum alagar e entrar água nas casas. Com o passar do tempo, a maioria dos

moradores foram subindo o piso de suas casas e colocando batentes na porta da entrada evitando

assim que entre água nas casas.

Apesar de menor, o problema de drenagem ainda existe na área. Segundo o mapa construído

junto com os moradores são observados algumas áreas onde alaga quando chove e várias ruas com

enxurradas de água da chuva. A enxurrada foi descrita pelos moradores como fluxo alto e rápido de

água na via, eventualmente adentrando as residências, mas apenas no momento da chuva; passada

a chuva, a via volta ao que era, sem alagamentos, nem mesmo pequenas poças de água.

No mapa “ÁREAS COM ALAGAMENTO E ENXURRADA” é possível observar que alguns locais de

enxurrada e alagamento são também locais onde existe esgoto a céu aberto. Assim, a água que

empoça e escorre acaba sendo contaminada podendo causar problemas maiores para a

comunidade.

Como síntese da análise do saneamento básico da ZEIS Cais do Porto, elaborou-se o

mapa “SÍNTESE DE SANEAMENTO”, O mapa apresenta a sobreposição dos principais problemas

identificados: pontos de esgoto à céu aberto, vias sem coleta e pontos de acúmulo de resíduos

sólidos e as áreas com alagamentos e enxurradas. A sobreposição dos elementos mostra que os

problemas enfrentados pela comunidade decorrentes da ausência ou ineficiência dos serviços

fundamentais de saneamento são presentes em todo o território das ZEIS, há contudo uma

concentração de precarização do saneamento básico no Setor 1 (o mais próximo a praia) e no Setor 4

(aproximadamente o centro da ZEIS Cais do Porto).
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Figura 25 .
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Figura 26 .
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Figura 27 .
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Figura 28 .
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2.3.3. Equipamentos Públicos de Saúde e Educação

Os equipamentos públicos de saúde e educação foram analisados em relação à distância que

ficam das moradias, considerando cada tipo de serviço e seu público. O objetivo desta análise é

perceber se os equipamentos atendem padrões de distância adequados a serem percorridos a pé

pelos moradores, sejam estes crianças, jovens, adultos ou idosos, ou seja, se atendem às condições

de caminhabilidade. A análise apresentada não contempla informações sobre a quantidade de vagas

e se estas são compatíveis com a demanda da região. Essa informação deve ser considerada para

concluir que o atendimento dos equipamentos é satisfatório.

As distâncias foram definidas com base no Plano Integrado de Regularização Fundiária do

Serviluz (2019), e são chamadas nos mapas de raio de abrangência do equipamento, considerando o

desenho de um círculo imaginário em torno dos pontos que representam a localização de escolas ou

postos de saúde.

O PIRF do Serviluz (2019) utilizou os seguintes autores para a definição das distâncias: Moretti

(1997), Guimarães (2004) e Castello (2008). Os equipamentos foram classificados em três

categorias:

● Equipamentos que devem atender uma unidade de vizinhança, como escola de educação

infantil, creche e posto de saúde, tem raio de abrangência de 400 metros (aproximadamente

4 quarteirões).

● Equipamentos que abrangem o bairro, como as escolas de ensino médio, o raio é de 700

metros (aproximadamente 7 quarteirões).

● Equipamentos que devem atender a uma região possuem raio de abrangência de 1600

metros (aproximadamente 16 quarteirões), para este tipo é considerado o uso do transporte

público.

O mapa "ABRANGÊNCIA EQUIPAMENTOS PÚBLICOS EDUCAÇÃO" é referente aos

equipamentos públicos de educação.

Como síntese da análise sobre os equipamentos públicos de saúde e educação é possível

concluir sobre as distâncias para as escolas que a Zeis Cais do Porto é atendida satisfatoriamente
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com relação às escolas de ensino médio, contudo escolas infantis não se encontram dentro da

distância adequada para o deslocamento de crianças cotidianamente (máximo 400 metros), além de

estarem dentro de outra comunidade. Com relação aos equipamentos de saúde, como pode ser visto

no mapa "ABRANGÊNCIA EQUIPAMENTOS PÚBLICOS SAÚDE", os dois equipamentos mais próximos -

Dr Célio Brasil Girão e Odorico de Morais - atendem outras comunidades densamente ocupadas e

encontram-se muito mais distantes que os 400m indicados pelos autores citados anteriormente.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DE APOIO INSTITUCIONAL Nº 01/2021 ASSESSORIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL (ATHIS)

Diagnóstico Urbanístico para o Plano Popular da ZEIS Cais do Porto. Produto 03: Análise e Síntese.

67



Figura 29 .

68



Figura 30 .
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2.3.4. Usos do Solo

Sobre os usos dos lotes da Zeis Cais do Porto é perceptível que o uso é predominantemente

residencial (lotes pintados de azul), com usos comerciais e mistos bastante espalhados pela

comunidade (lotes pintados de vermelho e rosa, respectivamente). Uma leve concentração de usos

mistos e comerciais pode ser vista ao longo da Avenida Zezé Diogo, assim como no extremo sul da

Zeis, próximo a avenida José Sabóia.

Destacam-se dentro da ZEIS os grandes lotes de uso industrial, comercial, vazios ou em uso

para estacionamento. Esses lotes contrastam com o excessivo parcelamento do solo das áreas

ocupadas pelas moradias, além de representarem barreiras à continuidade dos percursos, e

interromperem a dinamicidade das ruas.

Os lotes em uso institucional incluem escolas, sindicatos, igrejas e associações de moradores e

encontram-se dispersos na Zeis Cais do Porto.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA DE APOIO INSTITUCIONAL Nº 01/2021 ASSESSORIA TÉCNICA HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL (ATHIS)

Diagnóstico Urbanístico para o Plano Popular da ZEIS Cais do Porto. Produto 03: Análise e Síntese.

70



Figura 31 .
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Figura 32 .
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2.3.5. Vazios Urbanos na ZEIS Cais do Porto

Por estar localizada em área portuária e de tancagem, a ZES Cais do Porto possui em seu

interior e no entorno grandes terrenos industriais e comerciais. Alguns destes terrenos podem ser

considerados subutilizados ou não utilizados, ou seja, possuem algo construído mas está sem uso ou

o uso poderia ser feito em outro terreno menor. Terrenos vazios, subutilizados ou não utilizados pela

lei do Estatuto da Cidade e do Plano Diretor são classificados como terrenos que não cumprem sua

função social e a prefeitura poderia, por exemplo, ter prioridade na compra destes para realizar

projetos sociais, como habitação de interesse social.

São terrenos que devem ser mapeados pela prefeitura, analisados no sentido de serem

transformados em ZEIS de Vazio, conforme o disposto no Plano Diretor de Fortaleza. A ZEIS de Vazio

é fundamental para a existência da ZEIS de Ocupação, como a ZEIS Cais do Porto. Inclusive essa ZEIS

de Vazio deve se localizar bem próxima à ZEIS de Ocupação. Isto porque, na necessidade de

reassentamento de famílias para efetivação da regularização fundiária de toda a comunidade

naquela área, tem no terreno vazio/subutilizado/não utilizado da ZEIS de Vazio, o lugar de morada

digna das famílias reassentadas. Isso para o caso de não se conseguir viabilizar o reassentamento

dentro da própria ZEIS de Ocupação.

Também é possível observar dentro da ZEIS e no seu entorno terrenos completamente vazios.

É o caso do Campo do Paulista (terreno 1 - mapa “TERRENOS VAZIOS OU SUBUTILIZADOS”),

localizado entre a ZEIS Cais do Porto e o ZEIS Serviluz. Pela localização entre as duas ZEIS este

poderia até ser utilizado para construção de equipamentos públicos que atendam as duas ZEIS.

Outro caso é o terreno 4 do corpo de bombeiros, mas segundo observações dos moradores

atualmente está completamente vazio e sem uso.

Dentro da ZEIS, os moradores observaram dois terrenos vazios, o terreno 2, em formato

triangular no centro da ZEIS, e o terreno 5, na parte inferior da ZEIS. O primeiro é um terreno murado

sem nada construído dentro. Atualmente alguns moradores utilizam as vezes para jogar bola. O

segundo é o terreno do Instituto de Pesca do Ceará, terreno grande e murado cujo prédio principal

foi demolido e hoje está sem uso.
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Além destes terrenos, foram identificados também terrenos subutilizados indicados em azul

no mapa “TERRENOS VAZIOS OU SUBUTILIZADOS”. São terrenos que apesar de terem construção

estão sem uso. Também foram considerados alguns estacionamentos com pouca movimentação

que frente às necessidades de equipamentos e habitação da zeis estes poderiam ser realocados em

outro local.

Importante destacar que há muito tempo existe processo de negociação para a saída da área

de tancagem do Porto do Mucuripe. Assim, esses terrenos industriais subutilizados não forem

apropriados pela prefeitura para melhoria da qualidade de vida da população das ZEIS poderá ser

apropriado pelo mercado Imobiliário pressionando ainda mais para a remoção da comunidade.

Esse levantamento dos terrenos vazios e subutilizados feito pelos moradores é extremamente

importante porque demonstra que existem terrenos próximos e dentro da própria ZEIS que podem

ser utilizados em benefício da comunidade no processo de urbanização e regularização fundiária da

ZEIS. Muitos destes terrenos são terrenos públicos da União (Terreno de Marinha do Governo

Federal), como pode ser observado no mapa ”TERRENOS DA UNIÃO - ÁREA MARINHA”.

Há ainda terrenos demarcados como ZEIS 3, que são terrenos vazios destinados à construção

de habitação de interesse social, ao longo da praia do futuro no bairro Vicente Pinzon. Porém como

os terrenos apontados no mapa “TERRENOS VAZIOS OU SUBUTILIZADOS” estão mais próximos do

local original de moradia das famílias, estes deveriam ser prioridade.
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2.4. LEVANTAMENTO PRÉVIO DA SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

2.4.1. Casas e Terrenos (imóveis) em Terra Pública

Segundo verificado no mapa “TERRENOS DA UNIÃO - ÁREA MARINHA” abaixo, a ZEIS Cais do

Porto possui aproximadamente 66% dos seus imóveis em Terras da Marinha. Isso totaliza 885

imóveis em terras públicas da União (governo federal), compreendendo os terrenos da Faixa de

praia; Rua Titan/Amâncio Filomeno, Av. Zezé Diogo da Av. Leite Barbosa até a Av. Vicente de Castro;

da lateral voltada para o porto, Avenida e Travessa Vicente de Castro; partes das ruas Guaracy e

Várzea Nova) e quase todos os terrenos no final da Estiva, Travessa Vicente de Castro até a Av. José

Sabóia; e um trecho da Rua Ernesto Igel/Gurgel.

Para estes terrenos localizados em terras públicas, a regularização se dará mediante o

reconhecimento da posse com a concessão da “posse” para permanência no imóvel (por tempo

indeterminado); e utilizando-se instrumentos como a Concessão de Direito Real de Uso (CDRU)

ou a Concessão Especial de Uso para fins de Moradia (CUEM).

A grande diferença entre a CDRU e a CUEM reside no fato de que a CUEM só permite a

concessão em caso de imóveis usados para um único uso: a moradia; e segundo o disposto no Plano

de Regularização Fundiária/PIRF da ZEIS Mucuripe (2020), em caso de pedido de concessão em

grandes áreas, a CUEM, acaba não sendo tão utilizada, pois são muitos os imóveis que atendem ou

tem a possibilidade futura de serem de uso misto (por exemplo: comércio e moradia).

Entre esses dois instrumentos, orientamos para a regularização jurídica da posse dos imóveis

em terra pública na ZEIS Cais do Porto a utilização do instrumento Concessão de Direito Real de Uso

(CDRU) por parte da União; que deverá ser feita mediante um Contrato entre o Poder Público e o

posseiro do imóvel. Podendo ser gratuita quando o beneficiário tiver renda mensal ou familiar de até

5 salários-mínimos, quando a área ocupada for igual ou inferior à 250m² e ocupada por um prazo

superior ou igual a 5 anos ininterruptos e sem oposição. Salienta-se que a concessão é transmissível,

podendo o posseiro passar o imóvel dentro da própria família, mantendo o benefício.
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Ainda sobre essa questão dos imóveis em terra pública, vale salientar o caso dos 158 imóveis

(aproximadamente 12% do total levantado) localizados em faixa e acrescido de Marinha e que estão

às margens da Linha Férrea que adentra a ZEIS nos setores 06 e 05. Estes imóveis localizam-se em

área de domínio público não edificável; e se tiverem sido doadas ao Município como sistema viário

deverão antes da Concessão passar por um processo de desafetação, visto a alteração do uso do

solo. Conforme visto quando da elaboração dos PIRF das ZEIS Mucuripe, Serviluz e Praia do Futuro

IIB, quando esses imóveis estão em processo de Regularização Fundiária de Interesse Social

(REURBs) (visto o Art. 71 da Lei Federal n° 13.465/2017) fica dispensada a desafetação e demais

exigências previstas no inciso I do caput do art. 17 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. (mapa

“LINHA FÉRREA”).

Outra questão que se coloca ainda para essa área de imóveis na faixa de domínio da Linha

Férrea é que ela é considerada “Área de Risco” pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, com o risco de

acidentes eventualmente provocados pelo trem que ainda transita por essa linha, passando muito

próximo às residências. Como essa realidade impacta na regularização fundiária ainda é um ponto de

muita polêmica, mas à princípio, o fato fica de mais fácil solução, inclusive talvez, sem a necessidade

de remoção desses imóveis, quando da implantação de um processo de Regularização Fundiária de

Interesse Social (REURBs) aqui em Fortaleza representado pela elaboração de um Plano Integrado

de Regularização Fundiária (PIRF).

2.4.2. Casas e Terrenos em Terra Privada

No que tange aos Setores 02 (Área não pertencente à ZEIS Cais do Porto, localizada ao norte

do Campo do Paulista, entre a Av. Zezé Diogo, ao final da ruas Conefor e Amâncio Filomeno) e 04

(Parte da Av. Leite Barbosa, Travessa Vicente de Castro; partes das ruas Guaracy, Várzea Nova e

Ernesto Igel/Gurgel) da ZEIS Cais do Porto, a situação fundiária demonstrada no Mapa “TERRENOS

DA UNIÃO - ÁREA DE MARINHA” revela provável ocupação de terra privada, pertencente a pessoa

física e/ou jurídica. É o caso também, de parte do Setor 03 (parte das Avenidas Zezé Diogo e Leite

Barbosa; e ruas José Anacleto e Conefor). Reunidas, as três áreas totalizam aproximadamente 399

lotes/terrenos em domínio privado passível de utilização de instrumento de regularização que
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reconhecem a propriedade do imóvel ao posseiro (a) morador (a), como é o caso da Usucapião

Especial Urbana.

Para todos os imóveis que estão em terrenos de propriedade privada aponta-se a utilização do

instrumento Usucapião Especial Urbana. Um instrumento trazido pelo Estatuto da Cidade (previsto

no artigo 183 da Constituição Federal) e que compreende um processo judicial no qual “moradores”

de um único imóvel com área igual ou inferior à 250 metros quadrados em terra privada, há 5 anos

ou mais (ininterruptamente) e cujo proprietário não contestou oficialmente a ocupação, requisitam o

domínio do imóvel que ocupam, ou seja, a propriedade.

O Novo Código Processual Civil não incorporou a usucapião enquanto procedimento especial,

porém ainda são consideradas as disposições relativas ao procedimento a que se submetia antes do

novo CPC. Em contrapartida o Novo Código acresceu a Lei de Registros Públicos o artigo 216-A,

criando o instituto e o procedimento referentes a usucapião extrajudicial, o qual possibilita o

deferimento da usucapião em cartório de registro de imóveis sem que haja necessidade de se entrar

com um processo judicial, tornando mais célere o processo que dispõe a referida lei.

2.4.3. Lei federal n° 13.465, de 2017 -  “REURB”.

A aprovação da lei da REURB em 2017, Lei Federal Nº 13.465, trouxe uma maior flexibilização do

processo de regulamentação e novos instrumentos. Dentro desse marco legal, a comunidade ZEIS

Cais do Porto pode ser enquadrada na modalidade RERB-S (Regularização Fundiária Urbana Social) e

pleitear a regularização por meio da solicitação da Legitimação Fundiária. Instrumento de

regularização fundiária que pode ser aplicado tanto em terra privada como pública.

A legitimação fundiária constitui forma originária de aquisição do direito real de propriedade
conferido por ato do poder público, exclusivamente no âmbito da Reurb, àquele que detiver em área
pública ou possuir em área privada, como sua, unidade imobiliária com destinação urbana, integrante
de núcleo urbano informal consolidado existente em 22 de dezembro de 2016. (BRASIL, 2017. Art. 23.)

Na Reurb-S de imóveis públicos, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e as suas
entidades vinculadas, quando titulares do domínio, ficam autorizados a reconhecer o direito de
propriedade aos ocupantes do núcleo urbano informal regularizado por meio da legitimação
fundiária. (BRASIL, 2017. Art. 23, § 4º.)7

7 BRASIL. Lei Nº 13.465, de 11 de julho de 2017. publicado no DOU de 8.9.2017. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13465.htm>.
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A Zeis cais do porto enquadra-se dentro dos requisitos de assentamento irregular urbano

consolidado exigidos pela REURB e caberá aos moradores e envolvidos no Plano Popular

debater e escolher o melhor instrumento ou instrumentos a serem utilizados em futuro plano

de regularização fundiária da comunidade.

Atividades de informação e debate já estão sendo realizadas como a oficina do dia 11 de dezembro de

2021 realizada na sede da Associação do Titanzinho e descrita no início deste documento.
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Figura 33 .
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3. SÍNTESE DIAGNÓSTICA
Concluído esse primeiro diagnóstico das condições urbanísticas da ZEIS Cais do Porto,

identificam-se três grandes problemas que contribuem de forma determinante para o processo de

precarização das vidas das famílias moradoras neste território: a precariedade do saneamento

básico, sobretudo com a ausência de esgotamento sanitário; a infraestrutura viária totalmente

inadequada à mobilidade e acessibilidade aos espaços, principalmente de pedestres e ciclista; e o

tamanho exíguo, muito muito pequeno, da grande maioria das moradias da ZEIS em um

parcelamento do solo irregular que, inclusive, contribui para o agravamento dos dois problemas

anteriores. Essas três problemáticas somadas ao período pandêmico atual traz, para além da

precarização, o risco eminente e diário de comprometimento da saúde e da vida das pessoas.

É fato que toda essa problemática alcança a ZEIS Cais do Porto em sua totalidade, mas em

qualquer processo de planejamento em um país como o Brasil, com sua falta de prioridade e

consequente redução de recursos para comunidades precarizadas, se faz necessário o mínimo de

priorização de determinadas porções do território cujo grau de precarização é maior. Isto porque,

em muitos casos, estas áreas sofrem as consequências da precarização de forma diferente e mais

grave. E no intuito de subsidiar essa priorização, foi elaborado com a participação de moradores/as

da Comissão Titan, para esta Síntese Diagnóstica, um mapa da ZEIS localizando no território os

diferentes graus de precarização.

O referido mapa possui manchas em diferentes tonalidades da cor rosa: onde o tom mais

claro, identifica áreas do território com MENOR grau de precarização; o tom mais escuro representa

áreas com MAIOR grau; e o tom intermediário entre o claro e o escuro, são áreas com MÉDIO grau de

precarização. Tal graduação foi possível a partir da sobreposição de três outros mapas: um mapa

que reunia (a síntese) os problemas de saneamento; outro reunindo os problemas da infraestrutura

viária; e o que indicava os problemas relacionados ao tamanho dos lotes/terrenos e o parcelamento

do solo na ZEIS Cais do Porto.

A área da ZEIS que concentra o maior grau de precarização é na Estiva (Ruas Conefor,

Amância Filomeno, Travessa Vicente de Castro e Avenida Leite Barbosa); em segundo lugar com

maior concentração de precarização tem-se praticamente toda área entre a faixa de praia e Rua
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General Titan. Sendo que estas áreas com MAIOR grau de precarização são passíveis de um cenário

de sobreposição/acúmulo de diferentes problemas:

- alta concentração de lotes sem acesso à rede de saneamento (esgoto e drenagem), com a

ocorrência de situações de esgoto “à céu aberto” e de alagamento e/ou pequenas

enxurradas;

- a maioria das vias com pavimentação precária ou sem pavimentação, sem calçadas ou com

calçadas totalmente inadequadas, comprometendo o mínimo de mobilidade e

acessibilidade aos lotes/casas e aos equipamentos sociais, sobretudo das pessoas com

deficiência física e motora.

- a concentração de uma grande quantidade de lotes/terrenos com áreas de no máximo 30

metros quadrados, e testadas (frente do terreno/lote que dar acesso a rua) com menos de

2 metros e 30 centímetros;

- imóveis de tamanhos inadequados frente a quantidade de moradores por imóvel, que

facilmente podem ultrapassar 5 pessoas; afinal a coabitação de um imóvel por diferentes

famílias é uma realidade crescente em muitas comunidades como a ZEIS Cais do Porto e

que só tem aumentado no contexto da Pandemia da Covid 19.

- esse parcelamento do solo da ZEIS em pequenos lotes, tem sua precariedade reforçada

pelas larguras reduzidas da maioria das vias de acesso a esses lotes, algumas delas com

largura inferior a 1,20m; situação que compromete o atendimento a serviços essenciais de

atendimento por ambulâncias, bombeiros e coleta de resíduos sólidos.

Vale ainda salientar que as áreas de MAIOR grau de precarização:

- coincidem com as áreas de concentração de casos de tuberculose e arboviroses (dengue,

zika e chikungunya), segundo dados do período de 2016 a 2018, fornecidos pela Secretaria

Municipal de Saúde de Fortaleza;

- e são consideradas “áreas de risco”, como é o caso das 158 imóveis (aproximadamente 12%

do total levantado) localizados em faixa e acrescido de Marinha e que estão às margens da

Linha Férrea que adentra a ZEIS nos setores 06 e 05. Estes imóveis localizam-se em área de

domínio público não edificável.
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Figura 34 .
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No que tange ao MÉDIO grau de precarização, é importante informar que os principais

problemas relacionados a essas áreas são basicamente os mesmo das áreas com maior grau de

precarização; o que muda é a ausência de um ou outro problema. Entre os problemas que não

deixam de existir nestas áreas tem-se a calçadas e pavimentação precárias ou ausentes,

inexistência de rede de esgoto e lotes/casas de dimensões reduzidas.

Sobre as áreas com MENOR grau de precarização e aquelas que não foram classificadas

tem-se, conforme falado inicialmente, uma realidade também de muita precarização, mas sem

sobreposição dos problemas acima elencados. E que apesar disto estas áreas não podem ser

desconsideradas, afinal, as questões que precarizam o território da ZEIS Cais do Porto são

sistêmicos e se realizam em diferentes escalas: da cidade, da região, do bairro, da ZEIS, da rua, da

casa, e do indivíduo; deverão então ser tratadas e planejadas de forma também sistêmica e

multiescalar.

A presente classificação de áreas do território segundo graus de precarização não tem a

pretensão de chegar a conclusões definitivas acerca da realidade da ZEIS Cais do Porto, que está em

constante transformação. Intentamos apenas mostrar uma possível face da realidade deste

território, revelando, mesmo que de forma superficial, os diferentes cenários de precarização e

vulnerabilização a que estão sujeitos moradores e moradoras. Contribuir de alguma forma para

possíveis respostas a alguns dos questionamentos que se impõem aqueles que efetivamente se

colocam como indutores de processos de planejamento (alternativo ou não) em realidades tão

precarizadas como a ZEIS Cais do Porto: Quais os objetivos não podem ser ignorados e que devem

ser alcançados para a alterar essa realidade? Por onde começar, quando a totalidade do território se

mostra homogêneo em sua precariedade e vulnerabilidade? Como mostrar aos moradores e

moradoras, através da leitura/diagnóstico e planejamento da totalidade, que a comunidade

extrapola a sua porta, os seus muros, a rua em frente a suas casas? Mostrar isso ao mesmo tempo

que o torna leitor da sua própria realidade, pois ninguém vai “analisar” aquela casa, aquela rua,

aquele lugar tão plenamente quanto ele ou ela…
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