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01. Apresentação
Neste primeiro produto será feito a apresentação geral da metodologia e principais
procedimentos para a elaboração da proposta “Diagnóstico Urbanístico da Zeis Cais do
Porto”, que 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”.

Os produtos definidos são guiados também pelos objetivos específicos da proposta
aprovada, que são:

(1) Analisar o parcelamento e ocupação existentes, de modo a subsidiar projetos
futuros de normatização especial e regularização fundiária;

(2) Complementar e atualizar dados e indicadores urbanísticos existentes sobre a ZEIS
Cais do Porto;

(3) Produzir base cartográfica a partir da compatibilização de dados coletados in loco
com as bases cadastrais e as informações já existentes e

(4) Realizar análise e síntese diagnóstica identificando prioridades de ação.

De antemão, ressalta-se que o diagnóstico completo do Plano está sendo construído com a
colaboração de outros atores, incluindo grupos de moradores e outras assessorias que já
vinham atuando na ZEIS.

O Caderno de diagnóstico urbanístico que será entregue para o CAU é referente às partes
que cabem a esta assessoria, conforme proposta submetida ao edital e acordadas com a
comunidade. Posteriormente, após finalizado e validado pela comunidade, poderá ser
também disponibilizado o plano completo, entretanto não há uma data definida.

02. Etapas e produtos
A proposta “Diagnóstico Urbanístico para o Plano Popular da Zeis Cais do Porto”
apresentada no edital está sendo desenvolvida em três etapas principais: 1) Planejamento
das ações de pesquisa/levantamento das informações; 2) Levantamento e produção de
cartografia base; 3) Análise e síntese.

ETAPA 01: Planejamento

Revisão e registro da abordagem metodológica e dos procedimentos a serem utilizados no
processo de diagnóstico.

Consiste na etapa de planejamento das atividades, definição de métodos, meios e
mecanismos de realização das atividades, definição de responsáveis, previsão de possíveis
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dificuldades e estratégias de superação destas dificuldades. Apesar de concentrar-se no
início do trabalho, deverá sempre ser revisitada, ajustada e complementada ao longo do
desenvolvimento do trabalho; isto porque as atividades terão a participação não somente de
técnicos envolvidos, mas de moradores que estão participando ou no acompanhamento das
pesquisas de campo ou na produção/revisão/aferição das informações.

Nesta etapa também são realizadas reuniões com a comunidade e demais assessorias para
construção e validação das metodologias do trabalho e das oficinas com a comunidade.

Como principal produto desta etapa temos a elaboração de caderno com a metodologia da
proposta.

➔ Produto 01: Metodologia.

Documento com descrição da metodologia do trabalho e instrumentais elaborados para o
desenvolvimento do diagnóstico de forma participativa.

ETAPA 02: Levantamento e elaboração de cartografia base

Corresponde a etapa de realização dos objetivos específicos 1, 2 e 3 englobando revisão
bibliográfica; revisão documental; coleta de informações através de contato direto com
gestores públicos e/ou visitas a Órgãos ou instituições locais, estaduais e federais,
observações in loco e em Oficinas com Moradores; produção de base cartográfica e mapas
temáticos.

Para a realização das atividades previstas nesta etapa serão sempre observados as
restrições e cuidados necessários nos deslocamentos e reuniões presenciais em
decorrência da pandemia de Covid-19.

➔ Produto 02: Levantamentos e cartografias.

(5) Planta de situação do assentamento e da área de intervenção do Plano Popular;
(6) Mapas temáticos elaborados a partir de metodologia participativa:

● Saneamento ambiental (condições de acesso aos serviços de água,
esgoto e drenagem/alagamentos);

● Sistema viário (condições das vias, pavimentação, calçadas);
● Usos do solo;
● Acesso aos equipamentos de saúde e educação;
● Terrenos vazios do entorno;

(7) Levantamento do parcelamento e ocupação atual do assentamento e respectivos
mapas resultantes (levantamento dos lotes a partir dos seguintes parâmetros: área
dos lotes; testada; recuos; acesso ao logradouro, condições da via de acesso).
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ETAPA 03: Análise e Síntese

Etapa de análise, detalhamento e síntese das informações. Corresponde a execução do
objetivo específico 4 da proposta.

➔ Produto 03: Cadernos de diagnóstico urbanístico.
Relatório técnico de diagnóstico urbanístico da comunidade contendo:

A. Análise das condições de saneamento, acessibilidade, sistema viário,
transporte público, acessibilidade a equipamentos de saúde e educação, uso
do solo, vazios urbanos, do parcelamento, uso e ocupação do solo existente;

B. Mapas apresentados na etapa anterior com possíveis correções;
C. Análise da situação fundiária do assentamento;

(Análise das condições gerais dos lotes e implicações na qualidade das
habitações. Demarcação dos lotes que poderão ter dificuldades de
regularização devido à maior precariedade das condições urbanas do lote e de
acesso ao logradouro)

D. Indicação de instrumentos de Regularização Fundiária adequados para o
assentamento;
(Descrição dos instrumentos de regularização fundiária que podem ser
utilizados para a situação do assentamento e indicação dos instrumentos com
maior viabilidade técnica para a proposta)

E. Diretrizes gerais para a proposta a partir do diagnóstico.
(Deverão posteriormente ser validadas ou não pelos moradores para subsidiar
as propostas)

➔ Produto 04: Registro de Responsabilidade Técnica – RRT na modalidade Social.

03. Procedimentos e métodos

A participação social é uma das premissas principais do desenvolvimento do trabalho, tanto
pelo fato da equipe acreditar ser impreterível no planejamento e urbanização de favelas a
participação de agentes locais, sobretudo moradores, como pelo fato do Plano em questão,
Plano Popular da ZEIS Cais do Porto, ter sido uma iniciativa dos próprios moradores. E
nesse caso em específico, de um processo de planejamento de iniciativa local (de baixo
para cima), a abordagem metodológica (de uma forma geral) tem que respeitar e saber
trabalhar os protagonismos, estimulando os agentes locais, reconhecendo seus limites e
seus tempos, sobretudo nessa fase inicial do Plano, o diagnóstico. Não é só participação
dos agentes locais, é participAÇÃO, além de um ensinar-aprender constante.
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Nada neste processo de diagnóstico acontece desconectado da ação destes agentes. A
ação individual e a dinâmica de organização enquanto coletivo, incluindo aqui, as
dificuldades inerentes à vida em um assentamento precário e vulnerável, influenciam
diretamente a produção do Plano em todas as suas etapas. E nos fazem aprender a
repensar as técnicas e processos de pesquisa e análise diagnóstica da realidade. O maior
exemplo desse ensinar-aprender são os momentos quando confrontamos as informações
técnicas coletadas sobre determinada questão com a vivência/percepção dos moradores:
nesses momentos não somente eles apreendem novas informações sobre seu lugar, nós
enquanto técnicos somos forçados a rever criticamente as informações coletadas,
sobretudo o seu grau de aderência ou não da realidade (da vida) na comunidade.

A partir desta abordagem da participAÇÃO que Ensina-Aprende, basicamente trabalhamos
com 3 tipos de procedimentos:

I. Reuniões com o coletivo de moradores, para construção e tomada de decisões;
II. Trabalho de campo, acompanhados por moradores, para levantamento/aferição de

informações;
III. Oficinas (de curta duração) com moradores (fora aqueles do coletivo que tem

liderado o Plano) para levantamento/aferição de informações.

Devido à pandemia de Covid-19 todas estas atividades estão tendo que ser adaptadas; por
exemplo: as reuniões com a comunidade tendo que acontecer tanto na forma presencial
como remota durante os períodos de Lockdown e quando o índice de transmissão da
covid-19 estava elevado, de modo a garantir maior segurança da equipe de assessoria,
quanto dos moradores.

Algumas atividades de campo previstas para ocorrerem quando estourou o segundo
Lockdown tiveram que ser adiadas, adaptadas e em alguns casos suspensas, como foi o
caso das oficinas presenciais com os moradores para aferição de informações. Esta foi
substituída por uma atividade que os moradores puderam desenvolver na segurança de
suas casas.

.

Quadro 01. Etapas, atividades, meios, produtos e prazos.

ETAPAS ATIVIDADES PRINCIPAIS MEIOS/
MECANISMO/ TÉCNICAS

PRODUTOS (PARA O CAU) PRAZO

ETAPA 01:
Planejamento

Reuniões de
planejamento da
equipe

Reuniões on-line com
realização de atas e
encaminhamentos

Produto 01: Metodologia 11/10/2021

Reuniões de
planejamento e
validação de
metodologias com a

Reuniões on-line durante
períodos de lockdown
e/ou casos muito altos de
covid-19 e reuniões
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comunidade presenciais quando
possível

Revisão, registro e
sistematização da
abordagem
metodológica e dos
procedimentos a
serem utilizados no
processo de
diagnóstico

Definição e registro da
abordagem metodológica
e dos procedimentos a
serem utilizados no
processo de diagnóstico

ETAPA 02:
Levantament
o e
elaboração de
cartografia
base

Levantamento e
sistematização de
dados e diagnósticos
existentes

Revisão bibliográfica e
documental;
sistematização de
trabalhos anteriores
(Atividade realizada antes
do edital)

Produto 02:
Levantamentos e
cartografias

Planta de situação do
assentamento e da área
de intervenção do Plano
Popular;

Mapas temáticos:
- Saneamento ambiental
(condições de acesso
aos serviços de água,
esgoto e
drenagem/alagamentos)
- Sistema viário
(condições das vias,
pavimentação,
calçadas)
- Usos do solo
- Acesso aos
equipamentos de saúde
e educação
- Terrenos vazios do
entorno

Mapas da situação do
parcelamento e
ocupação atual do
assentamento:
- Levantamento dos
lotes a partir dos
seguintes parâmetros:
área dos lotes; testada;
recuos; acesso ao
logradouro; condições
da via de acesso

08/11/2021

Elaboração de
levantamentos com
alunos de graduação
em disciplinas de
projeto/planejamento
urbano - sob
orientação de
professores da equipe
desta proposta

(Atividade realizada antes
do edital)

Revisão e
sistematização dos
levantamentos
realizados pelos
alunos

Digitalização e
georreferenciamento dos
levantamentos e
cartografias elaboradas;
revisão técnica e
complementação do
material (Etapa realizada
antes do edital)

Complementação e
atualização de dados
e indicadores
existentes

Revisão documental e
coleta de informações
através de: contato direto
com gestores públicos
e/ou visitas a Órgãos ou
instituições locais,
estaduais e federais;
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Levantamento da
situação do
parcelamento e
ocupação atual do
assentamento

Levantamento dos limites
dos lotes e sistema viário
existente a partir de
digitalização de imagem
aérea (Atividade realizada
antes do edital)

Obs.: este procedimento
não exclui a necessidade
de realização futura de
levantamento
planialtimétrico e
cadastral.

Trabalho de campo
(se as condições
sanitárias em
contexto de pandemia
permitirem)

Observação e aferição in
loco dos dados
levantados com auxílio de
mapas impressos com
levantamento preliminar;
visita com apoio de
moradores para guiar e
complementar as
informações (Atividade
iniciada antes do edital e
interrompida pelo
lockdown e números
elevados de casos de
covid-19)

Aferição das
informações
levantadas com os
moradores

Realização de oficinas
com participação ativa
dos moradores para
revisão, complementação
e correção do material.
Construção de
ferramentas/instrumen-
tais para a realização da
atividade, considerando o
cenário de lockdown

Sistematização e
elaboração de
cartografia/mapas
temáticos

Digitalização e
georreferenciamento dos
mapas e informações
levantadas nas oficinas;
Atualização das
informações existentes

Validação dos dados
e das cartografias
com os moradores

Apresentação dos
resultados para os
moradores e debate

Etapa 03:
Análise e

Correções dos mapas
do produto anterior

Revisão dos produtos Produto 03: Cadernos de
diagnóstico urbanístico.

10/12/2021
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Síntese (se necessário)
- Relatório técnico de
diagnóstico urbanístico
da comunidade;
- Diretrizes gerais para a
proposta a partir do
diagnóstico.
(Deverão posteriormente
ser validadas ou não
pelos moradores para
subsidiar as propostas)

Produto 04: RRT
Registro de
Responsabilidade
Técnica – RRT na
modalidade Social

Análise das
condições de
saneamento,
acessibilidade,
sistema viário,
transporte público,
acessibilidade a
equipamentos de
saúde e educação,
uso do solo, vazios
urbanos, do
parcelamento, uso e
ocupação do solo
existente

Reunião de debate sobre o
conteúdo;
Cruzamento das
informações levantadas
com outras informações
existentes e teorias sobre
a produção da cidade

Análise da situação
fundiária do
assentamento

Reunião de debate sobre o
conteúdo;
Cruzamento das
informações levantadas
com outras informações
existentes e teorias sobre
a produção da cidade

Apresentação para os
moradores da
situação fundiária
existente da
comunidade e
instrumentos
existentes de
regularização
fundiária

Oficina de debate e
capacitação sobre
regularização fundiária
com participação ativa
dos moradores

Elaboração de mapas
sínteses

Cruzamento e
sobreposição de
informações
georeferenciadas

Formulação de
diretrizes gerais para
a proposta do Plano a
partir do diagnóstico.

Maiores detalhes dos procedimentos e da sistematização dos mapas e bases de dados
serão incluídos no produto 03, "Diagnóstico Urbanístico”.
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04. Cronograma

Cronograma - Gráfico

Setembro

DOMINGO SEGUNDA
FEIRA

TERÇA
FEIRA

QUARTA
FEIRA

QUINTA
FEIRA

SEXTA
FEIRA

SÁBADO

26/09 27/09 28/09 29/09
Organização de
todos os
produtos e
ações.

30/09 01/10 02/10

Outubro

DOMINGO SEGUNDA
FEIRA

TERÇA
FEIRA

QUARTA
FEIRA

QUINTA
FEIRA

SEXTA
FEIRA

SÁBADO

26/09 27/09 28/09 29/09 30/09 01/10 02/10

03/10 04/10 05/10 06/10
Atualizar
shapes,
organizar e
salvar na pasta
do Drive.

07/10
Levantamento
e mapas do
parcelamento e
ocupação atual
do assentam.*

08/10
Definição de
formato dos
produtos,
formatação dos
documentos.

09/10
-Definição da
metodologia
para cada ação
e oficinas;

-Levantamento
e mapas do
parcelamento e
ocupação atual
do assentam.*

10/10 11/10
Enviar produto
01.

12/10 13/10
Reunião de
avaliação do
produto 01 e
planejamento
para elaboração
do produto 02.

14/10 15/10 16/10
Elaboração
Planta de
Situação do
assentamento
e da área de
intervenção do
Plano Popular.
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17/10 18/10 19/10 20/10
Elaboração de
mapas
temáticos.

21/10 22/10 23/10
Finalização dos
mapas
temáticos e
mapas de
situação
fundiária.

24/10 25/10 26/10 27/10
Reunião de
debate sobre o
conteúdo das
análises.

28/10 29/10 30/10

31/10 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11

Novembro

DOMINGO SEGUNDA
FEIRA

TERÇA
FEIRA

QUARTA
FEIRA

QUINTA
FEIRA

SEXTA
FEIRA

SÁBADO

31/10 01/11 02/11 03/11
Reunião de
debate sobre o
conteúdo das
análises.

04/11
Montar caderno
com os mapas
e diagramação.

05/11 06/11

07/11 08/11
Enviar produto
02.

09/11 10/11
Planejamento
oficinas de
repasse e
capacitação
sobre
regularização
fundiária.

11/11
Escrita do texto
técnico.

12/11
Escrita do texto
técnico.

13/11
Escrita do texto
técnico.

14/11
Escrita do texto
técnico.

15/11
Escrita do texto
técnico.

16/11
Escrita do texto
técnico.

17/11
Escrita do texto
técnico.

18/11
Escrita do texto
técnico.

19/11
Escrita do texto
técnico.

20/11
Escrita do texto
técnico.

21/11
Escrita do texto
técnico.

22/11
Escrita do texto
técnico.

23/11
Escrita do texto
técnico.

24/11
Escrita do texto
técnico.

25/11 26/11 27/11

28/11 29/11 30/11 01/12 02/12 03/12 04/12
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Dezembro

DOMINGO SEGUNDA
FEIRA

TERÇA
FEIRA

QUARTA
FEIRA

QUINTA
FEIRA

SEXTA
FEIRA

SÁBADO

28/11 29/11 30/11 01/12
reunião para
fechamento do
Diagnóstico.

02/12 03/12 04/12

05/12 06/12 07/12 08/12
Diagramação.

09/12
Revisão.

10/12
Revisão final e
envio dos
produtos 03 e
04.

11/12

LEGENDA
PLANEJAMENTO

etapa 1
PRODUTO 02

etapa 02
PRODUTO 03

etapa 03
ENVIOS DE
PRODUTOS
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Guia para a verificação dos mapas temáticos pelos moradores



setor:____



Olá!

Nossa equipe, a pedido de moradores e da Comissão Titan, esteve trabalhando na
construção de material para apoiar o Plano Popular do Titan.

Nosso trabalho ficou concentrado no estudo dos “lotes”, que são os terrenos onde as casas
da comunidade foram construídas.

A partir desse estudo nossa equipe construiu alguns mapas.

Um dos mapas é o desenho dos lotes que é fundamental para a construção de um plano de
“regularização fundiária”, que é o plano para obter o papel da casa. Importante que a
comunidade tenha em mente que quando o plano for ser elaborado mesmo, esse mapa do
desenho dos lotes deve ser verificado pela equipe técnica para pegar tamanhos mais
precisos no local e cadastrar as famílias que moram em cada lote/terreno.

Juntamente com esse mapa dos desenhos dos lotes, e a partir dele, nossa equipe também
elaborou mapas temáticos, que são mapas sobre determinados temas, como por exemplo
mapa das casas ligadas a rede de esgoto, mapa da coleta de lixo, etc.

Esses mapas temáticos foram elaborados a partir de informações oficiais do município que
podem estar desatualizadas e a partir de estudos anteriores de alunos do curso de
graduação da Unifor, que também podem estar desatualizados e conterem erros.

Contamos com a ajuda de vocês moradores, que conhecem melhor que ninguém o território
onde vivem, para verificar esses mapas temáticos e tentar identificar possíveis erros para
que possamos corrigir.

Fortaleza, 08 de julho de 2021.
Joisa, Sara, Nággila, Julia, Ana B., Larissa, Pedro, Talisson, Débora.
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VAMOS COMEÇAR?!

Como esses mapas estão divididos? Que setores são esses?
Para facilitar nosso estudo dividimos a ZEIS do Cais do Porto em 6 setores.
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Que mapas vamos verificar?

Pensando em temas que poderiam  ajudar a caracterizar melhor os lotes (terrenos das casas) e a
comunidade, elaboramos os seguintes mapas que serão verificados por vocês:

1. Abastecimento de água
2. Esgotamento sanitário
3. Alagamento das ruas
4. Calçadas
5. Tipo de pavimentação das ruas
6. Coleta do lixo
7. Identificação dos Vazios e grandes terrenos

Mais na frente desse guia a gente explica melhor o que é cada mapa e como ele será verificado por
vocês.

Posso chamar alguém para me ajudar?

Sim!
Você pode convidar outro morador, um vizinho, ou um amigo para ajudar. Assim, um complementa
o outro.

ATENÇÃO: Neste caso, não esqueça de usar máscara, lavar bem as mãos antes e depois da atividade,
tentar manter distância de 1,5m do colega e realizar a atividade em local ventilado. Ainda estamos na
pandemia da COVID-19.

Como faço para verificar cada mapa?

Pensamos em um passo a passo para a gente se organizar nessa verificação. Confira!

1. Localize-se no mapa dos setores da página anterior. Você mora em que setor?

2. Separe os mapas do setor que você vai  fazer a verificação deles. Pensamos que cada
morador pode fazer a verificação dos mapas do setor onde mora, pois tem mais contato
com a área.
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3. Dê uma olhada em cada mapa. Leia o título e a legenda. Veja o que cada mapa representa e
que informações ele traz.

- legenda: quadro branco no mapa com informações sobre o mapa e o que significa
cada cor pintada no mapa.

4. Se tiver dúvidas sobre os mapas, se não entendeu alguma coisa, escreva para a gente no zap
que a gente tenta explicar.

5. Em seguida, verifique um mapa por vez, agora com mais atenção e seguindo as orientações
das próximas páginas para cada mapa.

- Será necessário responder algumas perguntas e desenhar/escrever sobre o mapa
conforme será orientado.

Se você não souber responder algo, ou não tiver certeza, não se preocupe. A tentativa aqui é de
melhorar a informação, mas sabemos que ainda assim teremos algumas falhas

OBS: Podemos marcar um dia para explicar presencialmente e fazer um exemplo juntos.

MAPA 1 -  ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Acesso a água encanada da CAGECE em casa

Separe o mapa que tem o título de “Abastecimento de água”.
Este mapa representa os terrenos (lotes) que as casas têm ligação com a rede de abastecimento de
água da CAGECE.

Pelo nosso levantamento, todas as casas são ligadas a rede de água da CAGECE e possuem água
encanada em casa. Isso é verdade?

1. Como é o acesso à água nas casas desse setor? Todos no setor têm água encanada dentro
de casa?
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Caso você saiba de casas ou áreas que não tenham abastecimento de água:
a. Pinte os terrenos ou circule no mapa a área com outra cor.

- Sugestão de cor: vermelho (mas pode ser a cor de caneta que você tiver em
casa).

b. Puxe uma seta e escreva SEM ÁGUA.  Ou faça sua legenda fazendo um traço com a
mesma caneta que uso e escrevendo do lado “sem água''.

MAPA 2 -  REDE DE ESGOTO
Casas ligadas a rede de esgoto da CAGECE

Separe o mapa que tem o título de “Rede de Esgoto”.
Este mapa representa os terrenos (lotes) em que as casas têm ligação à rede de esgoto da CAGECE.

1. Como é a destinação do esgoto? As casas são ligadas à rede de esgoto da Cagece?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Tem casos em que o esgoto das casas vai direto na rua? Em que ruas neste setor isso
acontece?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Se possível marque no mapa as ruas/locais onde costuma ter esgoto correndo na rua. Pode
fazer um círculo em volta.

4. Observe o mapa. Repare que pelo o nosso levantamento (estudo) os lotes (terrenos) das
casas que são ligadas ao esgoto estão pintados de azul.

- Caso você identifique casas e áreas que estão em azul, mas não possuem ligação à
rede de esgoto marque um com um “X” sobre estas.
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- se possível faça esse X em vermelho
- faça uma uma legenda para indicar que são casas sem esgoto ou puxe uma

seta e escreva SEM esgoto.
5. Agora observe os terrenos e casas pintados em laranja. Esses são os casos que

identificamos como casas sem esgoto. Você acha que está correto ou você consegue
identificar casas pintadas de laranja mas que são sim ligadas a rede de esgoto?

- Caso você identifique casas e áreas que estão pintadas de laranja, mas você sabe
que na verdade elas têm esgoto, pinte esses lotes.

- se possível pinte com caneta ou lápis azul
- faça uma legenda para indicar que são casas que são ligadas a rede de

esgoto ou puxe uma seta e escreva COM esgoto.

MAPA 3 -  POTENCIAL DE ALAGAMENTO E ENXURRADA
Ruas onde pelas características delas talvez alguém

Nesse mapa a gente marcou as ruas que talvez possam alagar ou  ter enxurrada quando chove. A
partir da sua vivência no território tente identificar os pontos que realmente tem alagamento e
pontos que tem enxurrada.

1. Neste setor da comunidade as ruas costumam alagar ou ter enxurrada quando chove? onde
acontece isso? a água chega a entrar nas casas?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Marque as áreas que têm alagamento com um círculo e preencha com traços.
- se possível, marque as áreas de alagamento em vermelho.
- anote no mapa ou na legenda que essas áreas alagam.

3. Marque as áreas que têm enxurrada com um círculo..
- se possível, marque as áreas de enxurrada com caneta azul
- anote no mapa ou na legenda que essas áreas têm enxurrada
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MAPA 4 -  MAPA DE CALÇADAS
Existência de calçadas nas ruas

Neste mapa procuramos olhar a existência de calçadas nas ruas. No mapa identificamos 4 casos:
- Existente: quando a rua possui calçada (verde)
- Descontínua: quando a rua tem calçada mas ela é falha e em algumas partes dessa rua não

existe calçada (amarelo).
- Inexistente: quando a rua NÃO tem calçada (azul)
- Sem informação: quando nossa equipe não conseguiu ver se tinha ou não calçada na rua

(rosa).

1. Como são as calçadas neste setor da comunidade? tem muitas ruas sem calçada? É difícil
caminhar nelas?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2. Observe a legenda e o mapa. Veja se você consegue identificar algum erro ou ruas que
estavam sem informação.

3. Caso identifique erros, com uma caneta puxe uma seta da rua e escreva qual seria a
informação correta. ex: Tem calçada, Não tem calçada, calçada descontínua.

MAPA 5 -  MAPA DOS TIPOS DE PAVIMENTO
Material que é feito a rua

Neste mapa olhamos para as ruas e em que material foram construídas, que corresponde ao
pavimento da rua. Nossa equipe identificou 6 tipos de pavimento nas ruas:

- Asfalto: rua asfaltada (azul claro meio para cinza/verde)
- Cimento: rua cimentada (laranja)
- Entulho: rua feita com restos de materiais de construção, pedras, etc. (rosa).
- Pedra tosca: rua feia com aquelas pedras cinzas (azul).
- Terra: tua só na terra batida (amarelo).
- Sem Informação: rua que não conseguimos identificar o material em que foi feita (verde).
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1. Como são as ruas neste setor da comunidade? Como é a qualidade delas?
_______________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Observe a legenda e o mapa. Veja se você consegue identificar algum erro ou ruas que
estavam sem informação.

3. Caso identifique erros, com uma caneta puxe uma seta da rua e escreva qual seria a
informação correta.

MAPA 6 -  COLETA DO LIXO
Se a rua tem coleta de lixo e como é feita essa coleta.

Neste mapa olhamos o tipo de coleta do lixo e se ela passa nas ruas das comunidades. Identificamos
4 situações:

- Caminhão: quando na rua passa caminhão do lixo coletando o lixo.
- Micro-coletor: quando passa aquele carro/moto de coleta menor.
- Sem coleta: quando não passa nenhum tipo de  coleta de lixo na rua
- Sem Informação: quando a equipe não conseguiu saber

1. Observe a legenda e o mapa. Veja se você consegue identificar algum erro ou ruas que
estavam sem informação.

2. Caso identifique erros, com uma caneta puxe uma seta da rua e escreva qual seria a
informação correta.

3. Como é a coleta de lixo nesse setor da comunidade? é regular? Quantas vezes por semana
mais ou menos passa a coleta? O carro do lixo pega o lixo na porta das casas?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. Existem pontos de acúmulo de lixo? onde?

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

- Marque no mapa com um círculo as áreas onde costuma ficar lixo acumulado.
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MAPA 7 -  VAZIOS URBANOS
Terrenos vazios e sem uso

Destacamos em verde alguns terrenos que parecem estar sem uso ou vazios. Você sabe o que
funciona nesses terrenos?  Numere esses terrenos no mapa e liste aqui se o terreno é vazio e se a
comunidade faz algum uso dele.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Juntos e juntas pelo Plano Popular do Cais do Porto!
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