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2. INTRODUÇÃO

Este relatório é o 1º produto a ser entregue pela Taramela Assessoria Técnica em
Arquitetura e Cidade ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU/CE) referente
ao Edital de Chamada Pública de Apoio Institucional 01/2021. Seu conteúdo trata do
Diagnóstico Sócio-espacial da Ocupação Carlos Marighella além de comportar algumas
atividades e oficinas que já foram iniciadas na comunidade e que serão ainda finalizadas e
sistematizadas para a entrega do 2º relatório.

O Diagnóstico Sócio-espacial é composto por dois eixos: o Diagnóstico Urbanístico, que
contém cartografias referente a infraestrutura do local, com dados sobre equipamentos
públicos; e o Censo Comunitário, que é pesquisa realizada com as famílias da Ocupação
Carlos Marighella a fim de saber sobre sua situação socioeconômica e levantar dados
individuais sobre as casas. Os questionários referentes ao Censo Comunitário estão em
anexo neste relatório.

3. DIAGNÓSTICO SÓCIO-ESPACIAL

3.1 DIAGNÓSTICO URBANÍSTICO

Localizado imediatamente acima da posição inicial da Ocupação Carlos Marighella, o
terreno conquistado encontra-se no bairro Mondubim, apresentando a Rua Água
Marinha como a principal forma oficial de acesso do sistema viário. Destaca-se para
a existência de registros de que o terreno encontra-se vazio há mais 20 anos, além
disso vale ressaltar a presença do recurso hídrico em sua proximidade,
demonstrando a necessidade em estabelecer um equilíbrio entre a demanda por
habitação e os cuidados ambientais precisos.

O terreno apresenta um área total considerável, porém com determinados impasses
quanto aos espaços passíveis de ocupação. O local apresenta grande desnível,
dificultando uma plena e rápida implantação, visto que precisa que um trabalho de
terraplanagem seja feito anteriormente, ficando restrito a uma pequena porção do
terreno a possibilidade de uma implantação de caráter mais imediato. Esta área é a
que fica mais próxima à rua de acesso mencionada. Vide imagens a seguir ilustrando
o desnível.



Imagem 1: Mapa de elevação do terreno.

Fonte: Elaborado pela equipe.

A declividade do terreno varia de 0 a 19°, demonstrando assim a existência de
grande inclinação na superfície do terreno. Segundo uma classificação do INCRA,
este intervalo enquadra o terreno como forte ondulado. Como ilustra a imagem a
seguir, visualiza-se uma possível separação de quatro platôs que intercalam o
terreno como um todo. Porém, os mesmos não apresentam um conformação plana o
suficiente que propicie uma implantação em curto prazo.

Imagem 2: Mapa de declividade do terreno.

Fonte: Elaborado pela equipe.



Urbanístico Fundiário
Segundo o loteamento aprovado da área (Loteamento Cartier José Célio Gurgel),
juntamente com os documentos de matrícula e informações explícitas na lei de
desafetação do terreno, observa-se as seguintes características:

o imóvel localizado nesta Capital, na Rua Água Marinha, oriundo do
Loteamento Cartier José Célio Gurgel, Mondubim, com uma área total de
9.200,96m² e um perímetro de 510,55m (quinhentos e dez metros e
cinquenta e cinco centímetros), com os seguintes limites e dimensões: “AO
NORTE, medindo 95,87m (noventa e cinco metros e oitenta e sete
centímetros), com a Rua Água Marinha; AO LESTE, medindo 219,52m
(duzentos e dezenove metros e cinquenta e dois centímetros), com o
passeio de pedestre; AO SUL, medindo 10,75m (dez metros e setenta e
cinco centímetros) com as terras de Felício Basílio Filho; e AO OESTE,
medindo 184,41m (cento e oitenta e quatro metros e quarenta e um
centímetros), com as terras de Josias Aguiar Ximenes”.

Imagem 3: Planta de loteamento do terreno.

Fonte: Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA).

O terreno conquistado, seria então a área institucional a ser destinada pelo
loteamento em questão.



O instrumento básico da Política Urbana na esfera municipal é o Plano Diretor
Participativo de Fortaleza - PDPFor (Lei Complementar nº 062, de 02 de fevereiro de
2009). Este traz como princípios fundamentais para a política de desenvolvimento
urbano as funções socioambientais da cidade, a função social da propriedade, a
gestão democrática da cidade e a equidade. Todavia, a discussão sobre a função
social e a necessidade de seu cumprimento vem desde a Constituição Federal,
previsto no art. 182 e regulamentado pelo Estatuto da Cidade nos arts. 5º e 6º.

Tais questões, que já estão postas, há longas datas, em legislações mais antigas,
reforçam a necessidade da utilização de terrenos vazios para cumprir sua função
social. Dessa forma, o terreno que foi conquistado pela ocupação, a priori, seria uma
área a ser doada como parte institucional de um loteamento (Loteamento Cartier
José Célio Gurgel) aprovado em 2004. Data-se, portanto, que o terreno estava vazio,
planejando a sua ocupação no início dos anos 2000, encontrando-se até os dias de
hoje vazio.

O terreno em questão, então, encontra-se, de acordo com o PDPFOR, em uma Zona
de Requalificação Urbana 2 (ZRU 2), na qual tem por definição áreas do território da
cidade de Fortaleza que possuem a “incidência de núcleos habitacionais de interesse
social precários, destinando-se à requalificação urbanística e ambiental e à
adequação das condições de habitabilidade, acessibilidade e mobilidade”
(FORTALEZA, 2009).

São definidos, ainda, como objetivos dessa zona a promoção de requalificação
urbanística e ambiental, a integração e a regularização urbanística e fundiária dos
núcleos habitacionais de interesse social existentes, assim como a promoção e o
incentivo à construção de novas habitações de interesse social. Dessa forma, a
utilização do terreno para atender a demanda da Ocupação Carlos Marighella está
em pleno acordo com as definições e objetivos do zoneamento no qual o terreno
está inserido.

LPUOS - ZRU2
Parâmetros
Fração do Lote: É o parâmetro urbano de ocupação utilizado para o cálculo do
número máximo de unidades residenciais no lote, diferenciado de acordo com a zona
e suas subdivisões; (página 108)

Parágrafo único. Em qualquer Zona em que seja adequada a implantação de
habitação de interesse social com unidades multifamiliares, enquadrada no



Programa Minha Casa Minha Vida, para faixa de renda até 6 (seis) salários mínimos,
ou programa similar, a Fração do Lote será de 30 (trinta).

Art. 102. O número máximo de unidades habitacionais no lote será definido pela
divisão de sua área total pela Fração do Lote correspondente:

Nu = At/FI, onde:

Nu – Número máximo de unidades;
At – Área do terreno, e
FI – Fração do lote.

Imagem 4: Mapa de identificação da ZRU2.

Fonte: Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS).



Imagem 5: Tabela com os parâmetros urbanos de cada zoneamento.

Fonte: Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (LPUOS).

Quanto ao zoneamento de áreas ambientais nas proximidades do terreno em
questão, apresenta-se uma Zona de Proteção Ambiental tipo 1 (ZPA 1), a qual
adentra um pouco ao sul do terreno. Assim, apresenta-se a cartografia da área do
terreno passível de aproveitamento, visto que a área de ZPA 1 não permite
edificações e intervenções.



Imagem 6: Identificação da Zona de Preservação Ambiental 1.

Fonte: Elaborado pela equipe.

SISTEMA VIÁRIO

O Sistema Viário Básico de Fortaleza, que apresenta a categorização das vias do
município estabelecidas na Lei Complementar n° 236, de 11 de agosto de 2017,
classifica a via Bernardo Manoel, a leste do terreno, como via Arterial I, e as vias
Benjamin Brasil e Godofredo Marciel como coletoras.

Ainda, as vias nas adjacências, Água Mariana e Pérola, como vias locais.



Imagem 7 :Classificação do sistema viário.

Fonte: Elaborado pela equipe.

MOBILIDADE

Em relação ao sistema cicloviário no entorno, a área conta com uma ciclofaixa ao
norte, na avenida Benjamin Brasil, e duas ciclovias, a leste, na avenida Bernardo
Manoel e, à oeste, na avenida Godofredo Maciel.

Em relação às linhas de metrô, há cerca de 1,8 km encontram-se duas estações da
Linha Sul, são elas a Manoel Sátiro e a Mondubim, que ficam nos limites dos bairros.
Mais distante, cerca de 3,4 km, encontra-se o terminal mais próximo do terreno, o
terminal do Siqueira. Neste mesmo raio de 3,4 km no recorte demonstrado no mapa
a seguir, a região apresenta cerca de 4 rotas de ônibus contendo 94 ônibus que
passam por algum ponto da região.



Imagem 8 :Caracterização do sistema de mobilidade do entorno do terreno conquistado.

Fonte: Elaborado pela equipe.

Imagem 9 :Caracterização do sistema de mobilidade com as rotas do transporte público do entorno
do terreno conquistado.

Fonte: Elaborado pela equipe.



Assim, percebe-se que a área em que a Ocupação Carlos Marighella se insere
dispõe de algumas opções de meios de transporte, fácil acesso às vias, ciclovias e
pontos de nós de mobilidade, principalmente de rotas de ônibus, em parte por se
localizar próximo a uma avenida como também próximo a um terminal de ônibus e a
estações do MetroFor.

INFRAESTRUTURA

Segundo os dados do Censo do IBGE, de 2010, quase toda totalidade do bairro
Mondubim possui energia elétrica (99,78%), abastecimento de água (97,08%) e
coleta de lixo (98,50%).

Analisando os mapas a seguir, percebe-se os bons índices com relação ao acesso à
energia elétrica, ao abastecimento de água e à coleta de lixo, como citado
anteriormente. Entretanto, no que diz respeito ao acesso à rede de esgoto sanitário,
existe uma grande deficiência em todo o bairro Mondubim e no seu entorno, sendo
uma questão central no desenvolvimento urbano e saúde pública. Ademais,
enfatiza-se que o terreno da ocupação ainda não possui acesso à esses serviços,
estando em situação de vulnerabilidade social, com o terreno escuro, pouco ou
nenhum acesso à água, bem como tendo que buscar alternativas individuais para
acesso ao esgoto. O único serviço público que contempla o terreno da OCM
atualmente é o de coleta de lixo.



Imagem 10 :Caracterização da rede de abastecimento de água do entorno do terreno conquistado.

Fonte: IBGE, 2010. Elaborado pela equipe.

Imagem 11 :Caracterização da rede de energia elétrica do entorno do terreno conquistado.

Fonte: IBGE, 2010. Elaborado pela equipe.



Imagem 12 :Caracterização da rede de esgoto do entorno do terreno conquistado.

Fonte: IBGE, 2010. Elaborado pela equipe.

EQUIPAMENTOS

Quanto aos equipamentos presentes na área e no seu entorno, conta-se com
diversos equipamentos de saúde e escolas próximos ao terreno conquistado da
Ocupação Carlos Marighella. Além disso, a área conta também com a presença de
um CRAS a uma distância de cerca de 2,6 km e do CUCA Mondubim cerca de 2 km
de distância.

Ao estabelecer um raio de 1km no entorno imediato do terreno conquistado da
Ocupação Carlos Marighella, constata-se a presença de 4 equipamentos de saúde,
dentre os quais então 3 Unidades de Atenção aos Programas de Saúde - UAPS e 1
Centro de Atenção Psicossocial - CAPS). Dentro do mesmo raio de 1 km,
encontram-se 10 escolas, nove das quais são municipais e uma estadual, dentre as
quais estão 3 Creches Conveniadas, 3 Centros de Educação Infantil, 2 Escolas de
Tempo Parcial, 1 Escola de Tempo Integral e 1 Escola Estadual de Educação
Profissional.



Imagem 13: Identificação dos equipamentos do entorno.

Fonte: Elaborado pela equipe.

Imagem 14: Identificação dos equipamentos do entorno considerando o raio de 1km.

Fonte: Elaborado pela equipe.



A Ocupação Carlos Marighella, dessa forma, localiza-se em uma área que no
entorno imediato apresenta instituições de ensino destinadas a várias faixas etárias,
inclusive uma escola de educação profissional. Para além do raio estipulado, há um
número maior de escolas. Quanto aos equipamentos de saúde, a presença de UAPS
e de CAPS próximos à ocupação também se mostra muito importante, juntamente
de outras unidades também próximas, porém todas extrapolando o raio 1 km de
distância. A relativa proximidade de 2km do CUCA Mondubim trás possibilidades
também de inscrição e desenvolvimento de atividades esportivas e culturais para as
crianças da Ocupação Carlos Marighella.



3.2 CENSO COMUNITÁRIO

O Censo comunitário da Ocupação Carlos Marighella ainda está em andamento.
Devido à multiplicidade de rotinas das famílias da Ocupação é difícil encontrar
horários onde todos estejam sempre presentes, por isso o Censo só será finalizado
quando todas as famílias da Ocupação forem entrevistadas. Assim, apresentaremos
aqui alguns dados preliminares do que temos levantado até o momento.

Como citado, o Censo Comunitário da OCM é dividido em dois questionários: um
sócio econômico e um 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.

Em relação aos dados das(os) chefes de família, 42% são do gênero masculino e
58% feminino, tendo 92% se identificado como heterossexuais. Em relação a raça,
apenas 8% se identificaram como brancos, tendo 89% das(os) chefes de família se
identificado como negros (15% pretos e 74% pardos) e 3% como indígenas. A
respeito da faixa etária, a idade média foi de 39 anos, sendo a menor idade de chefia
da família de 18 anos e a maior de 68.

Em relação à escolaridade, apenas 27% das(os) chefes de família chegaram ao
Ensino Médio, sendo que 11% nunca chegaram a estudar. Com relação à situação
empregatícia, 42% dessas pessoas se encontram desempregadas e apenas 3% se
encontram em situação de emprego formal. Em relação ao ramo ou a experiência de
trabalho, predominam catadores de materiais recicláveis, seguido por trabalhadores
domésticos e da construção civil. 50% dos entrevistados ainda não foram vacinados
contra a COVID-19.

Em relação ao Perfil Familiar apenas 11% não vivem só, e as maiores famílias são
compostas por 5 pessoas, sendo a média de membros de 3 pessoas. 71% das
famílias têm crianças ou adolescentes e 11% possuem idosos. Quanto à renda
familiar, 73% afirmaram viver com menos de um salário mínimo por mês, sendo que
46% não possui nenhum tipo de benefício ou auxílio socioassistencial e 50%
recebem o Bolsa Família. 19% das famílias possuem membros com algum tipo de
deficiência, seja física ou intelectual.

No que se refere à origem das famílias, 35% anteriormente viviam no mesmo bairro
da Ocupação, sendo que dentre os outros 65%, 70% veio de bairros adjacentes.
54% morava anteriormente de aluguel, 19% co-habitava em casa de parentes e
15% morava em casas cedidas ou emprestadas. 85% 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. 77% tem o ônibus como o
principal meio de transporte dentro da cidade e 58% consideram que os
equipamentos públicos estão longe da Ocupação.

O questionário espacial buscou levantar informações sobre a estrutura das casas.
Foi levantado que 92% usam sua casa exclusivamente para residência, sem
desenvolver atividades econômicas, 42% 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. 81% das casas tem o telhado feito com
telhas ecológicas, que foi um dos materiais cedidos pela Prefeitura. Por fim, 81%
ainda possuem o piso de suas casas no terreno original, ou em terra batida.

85% das casas já possuem algum acesso a água encanada, ligada informalmente à
rede pública e 89% tem acesso a energia elétrica também ligada informalmente.
Entretanto, apenas 36% possuem alguma forma de esgoto, geralmente fossas
sépticas feitas pelas próprias famílias, mas 61% têm o esgoto despejado a céu
aberto. Todas as casas possuem cobertura de coleta de lixo realizada pela
Prefeitura.

Foi considerado que 46% das casas possuem condições ruins ou regulares das
instalações hidráulicas, e a respeito das instalações elétricas 57% foram
consideradas ruins e 23% regulares.

Imagem 15: Preenchimento do Censo Comunitário.

Fonte: Acervo pessoal da equipe.



4. OFICINAS

OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM MEMENTO DATABASE

Imagem 16 e 17: Oficina realizada na ocupação sobre o Censo Comunitário.

Fonte: Acervo pessoal da equipe.

4.1 OFICINA 1 - PORQUE A TERRA AINDA NÃO É NOSSA?

Imagem 18: Arte de divulgação da Oficina realizada na ocupação sobre o Regularização Fundiária.

Fonte: Elaborado pela equipe.



A Oficina 01 foi realizada no dia 28 de outubro de 2021 na Ocupação Carlos
Marighella e tinha como objetivo principal explicar sobre a possibilidade de
regularização fundiária do terreno que hoje é domínio público, mas que foi
desafetado para habitação de interesse social.

Foram abordados 3 principais pontos: O que é um terreno regularizado,
apresentação do Termo Territorial Coletivo (TTC) como uma possibilidade de
regularização para a OCM e importância da construção de um projeto que siga os
parâmetros urbanísticos para sua regularização.

No primeiro momento falou-se a matrícula de cada terreno, como sendo uma
“carteira de identidade” de cada terra, e foi explicada a diferença de um terreno
público e um privado. Assim buscou-se elucidar porque o terreno “ainda” não é da
Ocupação, tendo em vista que este foi desafetado para fins de moradia, o que
garante certa segurança de posse para os moradores, mas que no documento oficial
do terreno ainda consta como proprietária a Prefeitura Municipal de Fortaleza.

Em seguida foi explicado em que consiste o TTC, que é uma ferramenta que permite
com que a propriedade da terra seja coletiva e das casas sejam individuais, sendo
esta propriedade individual submetida a regras que devem ser pactuadas
coletivamente. Para a explicação foi utilizado um vídeo que pode ser encontrado no
site termoterritorialcoletivo.org.

Por fim foi falado sobre a Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo de Fortaleza
e sobre os índices urbanísticos que ela determina para cada localidade a depender
de seu uso. Foi falada a importância de que as habitações sigam o que consta nessa
lei, pois caso contrário é inviável sua regularização. Para a explicação dos índices
urbanísticos como Frente e Fundo de Lote, Taxa de Permeabilidade, Gabarito, entre
outros, foi utilizada uma maquete física.



Imagem 19, 20, 21 e 22: Registros da Oficina sobre o Regularização Fundiária.

Fonte: Acervo pessoal da equipe.

4.2 OFICINA 2 - A GENTE QUER CASA E O QUE MAIS?

Imagem 23: Arte de divulgação da Oficina realizada na ocupação sobre os desejos d_s morador_s.

Fonte: Elaborado pela equipe.



A segunda oficina, realizada no dia 04 de novembro de 2021 consistia no debate
sobre os outros espaços desejados para além das casas, no caso, os espaços
coletivos.

Primeiramente, como metodologia começou-se o encontro explicando seu objetivo e
seu foco, após isso, foi apresentado um mapa humanizado do terreno da Ocupação
Carlos Marighella identificando os barracos existentes e as hortas construídas. Essa
parte da oficina consistiu em estimular as crianças e adultos a identificarem o que
estava apresentado no mapa e o que também não estava, como o espaço no qual as
crianças brincavam, os caminhos utilizados, as árvores e a área até onde os
moradores tinham conseguido limpar o terreno até o momento.

Imagem 24, 25, 26 e 27: Registros da Oficina realizada na ocupação sobre os desejos d_s
morador_s.



Fonte: Acervo pessoal da equipe.

Imagem 28 e 29: Registros da Oficina realizada na ocupação sobre os desejos d_s morador_s.

Fonte: Acervo pessoal da equipe.

Para concluir a oficina com base no já conversado na parte anterior perguntou-se
aos moradores o que eles desejariam que tivessem dentro do seu terreno além das
casas, o que desejariam de espaços coletivos. Utilizou-se de ícones impressos para
conduzir a oficina como, associação de moradores, pracinha, parquinho etc. Foi então
nessa parte final que se estimulou a imaginação dos moradores e conseguiu-se
listar algumas demandas de espaços coletivos que deveriam ser inseridos na
organização espacial do terreno a fim de receber as habitações futuramente.



ANEXOS

Anexo 1 - Questionários utilizados no Censo Comunitário da Ocupação Carlos
Marighella.

CENSO SOCIOECONÔMICO
A - DADOS PESSOAIS
1. Código da casa
2. Nome completo
3. Apelido ou Nome social
4. Foto 3x4
5. É chefe da família?

Sim
Não. Quem é?_____________

6. NIS (Número de Identificação Social, se tiver)
7. CPF
8. Telefone
9. Naturalidade (Cidade/Estado)
10. Identidade de gênero

Masculino
Feminino
Outro (Qual?)
Prefiro não dizer

11. Orientação sexual
Homossexual
Bissexual
Heterossexual
Outro (Qual?)

12. Estado Civil
Casado
União estável (vive junto)
Viúvo
Divorciado
Solteiro

13. Como você se autodeclara?
Preta
Branca
Parda
Amarela



Indígena
14. Idade
15. Escolaridade

Nunca estudou
Ensino fundamental completo
Ensino fundamental incompleto
Ensino médio completo
Ensino médio incompleto
Ensino superior completo
Ensino superior incompleto
Pós-graduação

16. Situação empregatícia
Empregado formal
Empregado informal
Autônomo formal
Autônomo informal
Aposentado
Pensionista
Trabalho temporário (bico)
Desempregado
Estudante
Outro. Qual?
Não soube responder

17. Ramo da atividade que exerce
Comércio
Artesanato
Hotelaria
Construção Civil
Produção/venda de alimentos
Transporte e comunicação
Serviços
Doméstico
Catador de materiais recicláveis
Outro. Qual?

18. Já se vacinou contra a COVID-19?
Sim, com as duas doses
Sim, apenas com uma dose
Não

19. Faz parte atualmente de algum movimento social?



20. Já fez parte de algum movimento social?
B. PERFIL FAMILIAR
1. Quantas pessoas moram na casa?
2. Composição familiar

No
me

Pare
ntes
co

Cor ou
raça/etnia

Escolari
dade

Profiss
ão

Situação
empregatícia

3. Quantas crianças moram na casa (0 - 11 anos)?
4. Quantos adolescentes moram na casa? (entre 12 e 20 anos)?
5. Quantos idosos moram na casa? (igual/maior de 60 anos)
6. Renda média mensal da família (em salários mínimos)

De 0 a 1/4 salários mínimo
De 1/4 a 1/2 salário mínimo
De 1/2 a 1 salários mínimo
De 1 a 2 salários mínimos
2 ou mais

7. Alguém da família é beneficiário de algum programa sócio-assistencial
e/ou de distribuição de renda (Bolsa Família, Bolsa Escola, Auxílio Emergencial,
Seguro Desemprego, Aposentadoria por Invalidez, Aluguel Social, etc)?

Não
Sim. Qual? _____________

8. Alguém da família possui algum tipo de deficiência?
Não
Sim. De que tipo?
Física
Sensorial (auditiva e/ou visual)
Intelectual

9. Alguém da família possui cadastro na Prefeitura para algum programa
habitacional?

Não
Sim. Qual? _____________

Quando?___________
C. ORIGEM DA FAMÍLIA



1. Antes de virem para a ocupação, moravam onde?
Mesmo bairro
Outro bairro. Qual?

2. A casa era:
Própria
Alugada
Cedida/Emprestada
Coabitação (dividindo com parentes)
Em outra ocupação
Estava em situação de rua
Outro. Qual?

3. Desde quando mora na ocupação?
4. Como ficou sabendo da ocupação?

Amigos
Familiares
Vizinhos
Por parte de algum movimento ou organização

5. A família cria algum animal doméstico?
Não
Sim. Qual(is)?

6. A família cria algum animal para consumo próprio?
Não
Sim. Qual(is)?

D.  ACESSO A EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
1. Quais equipamentos e serviços urbanos você e sua família utilizam com
frequência?

Escola pública
Creche pública
Posto de saúde
Hospital público
UPA
Transporte público
Terminal de ônibus
CRAS
Praças
Equipamentos culturais
Outros. Quais?

2. Como você avalia a distância desses equipamentos da ocupação?
Muito perto



Perto
Médio
Longe
Muito longe

3. Como você e sua família normalmente se locomovem pela cidade?
Ônibus
Metrô
Carro
Motocicleta
Bicicleta
A pé

4. Onde sua família costuma ir para lazer?
No bairro
Fora do bairro, mas em bairros vizinhos
Fora do bairro, em bairros distantes

5. Você se sente seguro em casa?
Não
Sim

6. Porquê?
FORMULÁRIO ESPACIAL
A. SITUAÇÃO DA CASA
1. Tipos de uso

Residencial
Comercial
Misto

2. Atualmente a casa está:
Ocupada
Desocupada
Ocupação intermitente
Em construção

3. Possui banheiro?
Não
Sim

4. Se sim, quais equipamentos possuem o banheiro?
Vaso sanitário
Descarga
Chuveiro
Pia
Iluminação própria



5. O banheiro possui aberturas?
Não
Sim, apenas pela porta
Sim, através de janelas
Sim, de outras formas

6. As paredes da casa são feitas com quais materiais?
Madeirite
MDF
Resíduos de móveis
Portas
Janelas
Outros tipos de madeira
Lona
Taipa
Alvenaria
Outros. Qual?

7. O teto da casa é feito com quais materiais?
Lona
Telha de Zinco
Telha Ecológica
Telha Colonial
Outros. Qual?

8. O piso da casa é feito com quais materiais?
Terreno original
Terra batida
Cimento queimado
Cerâmica
Outros. Qual?

9. Você recebeu materiais de construção da Prefeitura?
Sim
Não

B. ACESSO A INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS BÁSICOS
1. Você acessa em sua casa serviços de:
a. Água encanada

Sim
Não

b. Esgoto
Sim
Não



c. Energia elétrica
Sim
Não

d. Coleta de lixo
Sim
Não

2. Como é feito o despejo do esgoto da residência?
Despejado a céu aberto
Fossa séptica
Canalizado a rede formal
Outro. Qual?

3. Como se dá o acesso à água?
Formalmente canalizada na rede pública
Informalmente canalizada na rede pública
Informalmente retirada da rede pública
Poço caseiro
Outro. Qual?

4. Como se dá o acesso à energia elétrica?
Formalmente ligado à rede pública
Informalmente ligado à rede pública
Outro. Qual?

5. Como são as condições das instalações hidráulicas da casa?
Boa
Regular
Ruim

6. Como são as condições das instalações elétricas da casa?
Boa
Regular
Ruim

7. Como você considera a ventilação da sua casa?
Boa
Regular
Ruim

8. Como você considera a iluminação da sua casa?
Boa
Regular
Ruim

9. Quais materiais a casa ainda precisa para ser finalizada?


