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2. INTRODUÇÃO

Este é o terceiro e último produto sobre o Projeto Participativo de Melhorias da
Habitabilidade da Ocupação Carlos Marighella (OCM), projeto conduzido pela Taramela
Assessoria Técnica em Arquitetura e Cidade no âmbito Edital de Assistência Técnica de
2021 do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará. Este relatório contém dados
mais avançados sobre o Censo Comunitário da OCM, além de trazer os resultados que
foram produzidos sobre a planta da unidade habitacional proposta pela/para a
Ocupação e 3 opções de implantação dos lotes e dos espaços livres.

É importante destacar que o desenvolvimento desses produtos foi realizado de forma
participativa junto à comunidade, o que implica em uma adaptação dos produtos
inicialmente idealizados a partir das demandas reais apontadas pelos moradores. O
Censo Comunitário, por exemplo, é um produto ainda aberto, até o final da atuação da
Taramela através do edital do CAU/CE foram contabilizadas 68 famílias. Buscou-se
avançar o máximo possível dentro do tempo hábil, porém faltam ainda algumas poucas
famílias que fazem parte da Ocupação, mas que ainda não foi possível contactá-las.

Quanto ao projeto da unidade habitacional e o projeto urbano, este ainda está em fase
de análise e aprovação pela comunidade. Por enquanto a equipe técnica produziu 3
propostas de implantação, com diferentes distribuições de lotes para que possam ser
apreciadas pelos moradores e futuramente aprovadas em Assembleia Geral da
Ocupação Carlos Marighella.

3. CENSO COMUNITÁRIO

Como informado na introdução o Censo Comunitário ainda está em construção, tendo
até então levantado 68 famílias. O Censo Comunitário da OCM é dividido em dois
questionários: um de caráter sócio econômico e um de caráter espacial. O primeiro foi
dividido em quatro seções: Dados da(o) chefe de família; Perfil Familiar; Origem da
Família; e Acesso a equipamentos e serviços.

O universo de famílias cadastrados no Censo compreende até então 208 pessoas,
sendo destas 68 crianças (0-12 anos) e 7 idosos (mais de 60 anos). Em relação aos
dados das(os) chefes de família, 47,7% são do gênero masculino e 52,3% feminino,
tendo 90,8% se identificado como heterossexuais. Em relação a raça, apenas 10,8% se
identificaram como brancos, tendo 84,6% das(os) chefes de família se identificado
como negros (15,4% pretos e 69,2% pardos), 3,1% como indígenas e 1,5% como
amarelos. A respeito da faixa etária, a idade média foi de 35 anos, sendo a menor idade
de chefia da família de 18 anos e a maior de 70.



Em relação à escolaridade, 7,7% possuem Ensino Superior Completo, apenas 13,8%
das(os) chefes de família concluíram o Ensino Médio, a maioria (52,3%) possui Ensino
Fundamental Incompleto e 6,2% nunca chegaram a estudar. Com relação à situação
empregatícia, a maior parte (41,5%) dessas pessoas se encontram desempregadas e
apenas 9,2% se encontram em situação de emprego formal, tendo como fonte de
trabalho também uma grande parte de trabalho informal (20%) ou através de bicos ou
trabalhos temporários (15,4%). Em relação ao ramo ou à experiência de trabalho,
predominam catadores de materiais recicláveis, seguido por trabalhadores domésticos
e da construção civil. 32,3% dos entrevistados ainda não foram vacinados contra a
COVID-19.

Em relação ao Perfil Familiar apenas 4% vivem só, e as maiores famílias são compostas
por 4 pessoas ou mais. 56% das famílias têm crianças ou adolescentes e 9% possuem
idosos. Quanto à renda familiar, 53% afirmaram viver com menos de um salário mínimo
por mês, sendo que 50% não possui nenhum tipo de benefício ou auxílio
socioassistencial e 38% recebem o Bolsa Família. 13% das famílias possuem membros
com algum tipo de deficiência, seja física ou intelectual.

No que se refere à origem das famílias, 64% anteriormente viviam no mesmo bairro da
Ocupação, sendo que dentre os outros 36%, 37% veio de bairros adjacentes. 60%
morava anteriormente de aluguel, 25% co-habitava em casa de parentes e 10%
morava em casas cedidas ou emprestadas. 68% das famílias estão na Ocupação Carlos
Marighella desde de seu início.

Em relação ao acesso aos equipamentos e serviços por parte dos moradores da
Ocupação, a totalidade das famílias dependem dos equipamentos públicos, sendo os
de saúde, sobretudo o posto de saúde, o mais citado. 75% tem o ônibus como o
principal meio de transporte dentro da cidade e 43% consideram que os equipamentos
públicos estão longe da Ocupação.

O questionário espacial buscou levantar informações sobre a estrutura das casas. Foi
levantado que 94% usam sua casa exclusivamente para residência, sem desenvolver
atividades econômicas, 52% ainda não possuem banheiros, sendo que quase a
totalidade desses sanitários não são completos, faltando pelo menos um item, entre
chuveiro, vaso sanitário e pia. 52% das casas tem o telhado feito com telhas ecológicas,
que foi um dos materiais cedidos pela Prefeitura. Por fim, 76% ainda possuem o piso de
suas casas no terreno original, ou em terra batida.

64% das casas já possuem algum acesso a água encanada, ligada informalmente à



rede pública e 72% têm acesso a energia elétrica também ligada informalmente.
Entretanto, apenas 28% possuem alguma forma de esgoto, geralmente fossas sépticas
feitas pelas próprias famílias, mas 39,4% têm o esgoto despejado a céu aberto. Todas
as casas possuem cobertura de coleta de lixo realizada pela Prefeitura.

Foi considerado que 53,1% das casas possuem condições ruins ou regulares das
instalações hidráulicas, e a respeito das instalações elétricas 55,8% foram consideradas
ruins e 30,2% regulares.

4. PROJETO PRELIMINAR OCUPAÇÃO CARLOS MARIGHELLA

Resgate das oficinas para dizer o que foi tirado das oficinas que se rebateu nos
projetos, talvez explicar o porque 3 implantação a partir dos resultados das oficinas e
tal.

De acordo com as 5 oficinas realizadas pelo projeto durante os meses de outubro e
novembro, como relatado no relatório anterior, diretrizes projetuais e o programa de
necessidades para o Projeto Participativo para Melhorias da Habitabilidade da
Ocupação Carlos Marighella. Assim, de acordo com a leitura do terreno e os projetos de
implantações seria possível conduzir a ocupação e ampliação dos barracos em áreas
propícias e que já fossem as áreas indicadas para construção das unidades
habitacionais.

Programa de Necessidades

- Unidades Habitacionais: Unidades provavelmente formadas de Casas Térreas, com
demandas tanto de 2 cômodos como de 3 cômodos. Demanda também de se
possível ter vaga privativa para carro na própria unidade. Quantidade de unidades a
ser definida a partir do censo comunitário e da decisão em assembleia de se
entrarão novas famílias ou não.

- Desejo por quintais e espaços nos fundos dos terrenos

- Circulações: Circulação interna que possibilita trânsito de pessoas, bicicletas, motos,
talvez carro e carrinhos de reciclagem.

- Centro Comunitário: Espaço para Centro Comunitário/Associação de Moradores. O
espaço deve conter dois ambientes, um mais interno e reservado destinado para
reuniões internas, e o segundo sendo um ambiente mais aberto e exposto, destinado
para confraternização dos moradores (como um salão de festa). O centro
comunitário deve ser fechado para os moradores e associação.



- Praça: Praça comunitária, com banquinhos, talvez algumas mesinhas, parquinho
para as crianças e se possível um espaço gramado para as crianças correrem e
brincarem. O espaço da praça comunitária, principalmente o parquinho, deve se
posicionar ao lado ou a frente do Centro Comunitário/Associação de Moradores.
Sugestão em oficina de alguma forma de deixar o acesso ao parquinho cercado e
restrito a associação.

- Galpão de carrinho de catadores: Espaço para guardar os carrinhos e materiais
recicláveis dos catadores. Este espaço deve se localizar nas adjacências dos espaços
coletivos da praça e do Centro Comunitário. Calcular espaço generoso, mas também
baseado nas informações do censo comunitário de quantas pessoas trabalham com
coleta de materiais recicláveis.

- Estacionamento coletivo e rotativo. Definição do número de vagas a partir do censo
e da decisão em assembleia de se entrarão novas famílias ou não.

- Lixo: Local para depósito de lixo coletivo próximo de alguma via ou entrada do
conjunto habitacional para coleta de lixo pelo serviço público.

- Agrofloresta: “a área potencial sugestiva de criação e manutenção de uma
agrofloresta, que pode conectar com os usos sustentáveis da ocupação, ampliando a
soberania alimentar e a manutenção de serviços ecossistêmicos e paisagísticos. Essa
área de agrofloresta conecta com o propósito da Ocupação de manter um uso do
território de forma mais sustentável, conectada com a natureza.” (pág. 37)

Diretrizes do Projeto de Implantação

Seguir propostas elaboradas previamente em oficina e microzoneamento realizado a
partir do Diagnóstico Ambiental da OCM - Mandato Gabriel Aguiar (PSOL/CE).



Imagem 1 - Microzoneamento elaborado pela equipe do Mandato Fortaleza Verde.

- As unidades habitacionais deverão respeitar a lógica de implantação atual, se
mantendo na área superior do terreno, sem adentrar a área alagável.

- Respeitar a Legislação Ambiental Aplicável
“O Riacho Martinho apresenta um curso d’água de largura menor que 10m em seu
trecho que margeia o terreno da OCM, devendo, portanto, ser delimitado 30m de
cada lado de Área de Preservação Permanente (APP).”

Dessa forma, levando em conta o estabelecido nas oficinas e as limitações impostas
pelo terreno, com áreas alagáveis e áreas bastante íngremes, inicialmente tentou-se
pensar em uma implantação mista de sobrados e casas térreas em lotes de 60m²,
com a finalidade de atender mais famílias. Durante o processo, percebeu-se que a
utilização de sobrados ocuparia o mesmo lote, assim, o número de unidades que
caberiam no terreno não aumentaria. Com isso, optou-se por se concentrar nas
casas térreas contidas no terreno de 60m² priorizando o maior aproveitamento do
lote, assim como a exaustão dos cômodos.

A partir disso, idealizou-se 3 tipos de implantação no terreno, diferindo apenas na
implantação das habitações. Todas as implantações seguiram o desnível do terreno
a partir de taludes, mantendo a área alagável em sua forma natural. Na primeira os
lotes seriam distribuídos de forma otimizada não levando em conta a existência de
estacionamento. Já a segunda apresenta a possibilidade de organização dos lotes



havendo um espaço lateral de jardim ou garagem, como o morador desejar utilizar,
enquanto a terceira apresenta a possibilidade de implantação dos lotes levando em
conta uma área específica para estacionamento coletivo. Em todas as propostas, as
áreas coletivas se concentraram na parte central do terreno, contando com
associação de moradores, praça com quadra e parquinho e um depósito para
guardar os materiais dos agentes ambientais que trabalham com reciclagem. Assim,
foi possível não adentrar tanto na parte mais brejada do terreno, na qual seria
necessário grandes investimentos com aterro e fundação. Nos tópicos a seguir, estas
possibilidades serão melhor explicadas.

Imagem 2 - Taludes
fonte: elaboração própria



4.1.  IMPLANTAÇÃO 01

Imagem 3 - Primeira Proposta de Implantação
fonte: elaboração própria

Na primeira implantação, foi proposto lotes de 6mx10m, no qual aqueles voltados para a
rua seriam justapostos de 2 em 2, com espaços de acesso entre cada de 2,5 metros.
Enquanto a segunda fileira de lotes, voltada para dentro do terreno, seriam unidades de
casas térreas sobrepostas. Com isso, seria possível a construção de 77 unidades
habitacionais, sendo a proposição com maior potencial construtivo.

Quanto às áreas coletivas, em rosa se encontra o Centro Comunitário/Associação de
Moradores, com 200 m² para conter um espaço amplo para reuniões, um para
confraternizações e algumas pequenas salas para organização da associação. Ao lado em
cinza está a praça demandada pelos moradores, com espaços de bancos para interação e
área infantil de parquinho, contendo 100 m². Em amarelo está o espaço de 50 m² para se
guardar os materiais recicláveis e os carrinhos para estes materiais. Esta organização de
espaços coletivo se localiza mais ao centro do terreno abrangendo a área alagável do
terreno buscando direcionar poucas construções para essas áreas, todas coletivas e a
maioria delas de forma que não necessitam de muita estrutura e material construtivo além
do necessário para fundação e tratamento do solo. Na extremidade esquerda do terreno se
encontra a faixa de terreno destinada à preservação e constituição da agrofloresta.



4.2. IMPLANTAÇÃO 02

Imagem 4 - Segunda Proposta de Implantação
fonte: elaboração própria

Na segunda implantação, foi proposto lotes de 8,50mx10m, no qual a área da unidade
habitacional seria de 60m² e a área de quintal ou estacionamento seria de 25m². Dessa
maneira, seria possível atender a demanda de alguns moradores por garagem ou por rum
jardim ao lado. Nessa proposição, as habitações voltadas para a rua seriam térreas, e as
voltadas para dentro do terreno seriam sobrepostas, permitindo que fossem construídas até
62 unidades habitacionais. As áreas coletivas se configuram do mesmo modo que na
implantação anterior.

4.3. IMPLANTAÇÃO 03



Imagem 5 - Terceira Proposta de Implantação
fonte: elaboração própria

Na terceira implantação, foi proposto lotes justapostos de 6mx10m com um
estacionamento rotativo. Assim como na segunda implantação, os lotes voltados para a rua
seriam térreos e o voltados para dentro do terreno seriam sobrepostos. Com isso, seria
possível construir 65 unidades habitacionais. As áreas coletivas se configuram do mesmo
modo que nas implantações anteriores.

4.4. PLANTAS DAS UNIDADES

As unidades habitacionais foram projetadas, como já comentado, sendo casas térreas e
algumas delas sobrepostas. Todas as casas voltadas para rua externa do terreno seriam do
tipo 1 enquanto as casas sobrepostas seriam organizadas em Casa 1 no pavimento inferior
e Casa 2 no pavimento superior. As casas foram projetadas buscando conforto nos
ambientes, levando em conta, para além da área dos ambientes, a iluminação dos cômodos
e sua exaustão.

Os dois tipos de casas são basicamente o mesmo para facilitar a sobreposição e o
aproveitamento de paredes hidráulicas, a única diferença é que a entrada da Casa 2 é pela



cozinha e sua área de serviço passa a ser onde era a entrada da Casa 1. Ambas são
compostas por 3 quartos, 2 banheiros, uma sala, uma cozinha e uma área de serviço. A casa
não ocupa a totalidade dos 60m² visando os respiros e a exaustão dos ambientes da sala,
do quarto 2 e 3 e da cozinha, por fim apresentando uma área interna de 51,4 m². Já a área
total construída, ou seja, considerando a projeção da garagem do pavimento superior, as
quais se encontrariam as Casas 2, consiste em 71,32 m².

Imagem 6 - Planta Casa 01
fonte: elaboração própria



Imagem 7 - Planta Casa 02
fonte: elaboração própria

Imagem 8 - Perspectiva Casas Sobrepostas.
fonte: elaboração própria



Imagem 9 - Perspectiva Casas 01.
fonte: elaboração própria

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS (Pedro)

Como forma de finalizar este documento, mas de abrir reflexões sobre o processo
construído ao longo deste edital, o tópico a seguir irá mobilizar algumas questões
chave, em maior ou menor grau, que acompanharam esta caminhada.

É preciso, de antemão, reforçar a importância de editais como este para a viabilização
de atividades como estas. Pautando, sobretudo, a atuação do profissional de
Arquitetura e Urbanismo em processos de Assessoria Técnica Popular destinada a
Habitação de Interesse Social.

Dito isso, é válido mensurar o caráter processual da compreensão de ATHIS. Onde o
processo de aprendizagem e atuação política transpassa a ação em quase todos os
momentos. Neste sentido, a atuação corporifica-se de forma fluida e em constante
movimento, sendo preciso saber lidar com essas lógicas transversais que
sobrepõem-se à atuação de assessoria técnica.

A temporalidade é, dessa forma, uma instância em constante tensionamento. Tendo a
apreensão da cotidianidade destes territórios e das limitações institucionais e
profissionais da atuação, articular os diferentes tempos possa ser o principal desafio
posto.

Para além das questões mais macro do processo, é válido diminuir a escala para uma
reflexão mais próxima do território em que foi feita a atuação. O terreno conquistado
para a construção das unidades habitacionais para a Ocupação Carlos Marighella
demonstrou determinadas dificuldades que pelas suas complexidades exigiriam



maiores estudos e aprofundamentos quanto às características físicas do terreno.

Todavia, o edital não contemplava um aprofundamento mais detido à uma investigação
sobre tais condicionantes, o que acabou por engessar, a priori, um limite do nível
propositivo possibilitado pela equipe técnica de arquitetura.

Por fim, é válido enfatizar a relevância de editais de fomento como estes pela imensa
possibilidade de reais desdobramentos no território em questão. Sendo possível, assim
potencializar e viabilizar a atuação do profissional de arquitetura e urbanismo, ao
mesmo tempo que reconhecer a narrativa de luta do território em questão e fomentar a
mobilização e organização social. Como possível sugestão coloca-se a perspectiva de
futuros editais possibilitarem uma atuação mais contínua e com tempos maiores para o
desenvolvimento das ações.


