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Por ser daquiPor ser daqui

conheço as ruas e calçadasconheço as ruas e calçadas

conheço o interior das casasconheço o interior das casas

e o interior de quem vivee o interior de quem vive

dentro das casasdentro das casas

e o interior do interiore o interior do interior

conheço histórias que há milenios são contadasconheço histórias que há milenios são contadas

outras que foram aPagadasoutras que foram aPagadas

conheço histórias que ainda estão encasuladasconheço histórias que ainda estão encasuladas

so esPerando acontecerso esPerando acontecer

recolho as imPressõesrecolho as imPressões

curo desilusõescuro desilusões

e faço algum refrão das coisas que vivie faço algum refrão das coisas que vivi

concentro as emoçõesconcentro as emoções

miro nos coraçõesmiro nos corações

e canto aquilo que eu vou sere canto aquilo que eu vou ser

Por ser daquiPor ser daqui

Por ser daqui conheço as frases e as PausasPor ser daqui conheço as frases e as Pausas

entendo todas as Piadasentendo todas as Piadas

sei distinguir um Por do sol de um alvoradasei distinguir um Por do sol de um alvorada

dia de chuva eu sei Preverdia de chuva eu sei Prever

Posso dizer com Precisão se o trem se atrasaPosso dizer com Precisão se o trem se atrasa

eu Posso entrar que eu sou de casaeu Posso entrar que eu sou de casa

e quando me entristeço Porque a vida Passae quando me entristeço Porque a vida Passa

eu lembro do que vai nascereu lembro do que vai nascer interior - 5 a seco

“
“



1110

resumo abstractThis work is an urban project located in the district of Maranguape 
- CE, a municipality belonging to the Metropolitan Region of Forta-
leza, and is characterized by the search for urban democratization 
and greater visibility to the problems involving the metropolitan city.

The questioning about urban problems in peripheral regions 
in small and medium cities arises from the experiences of tho-
se who know and permeate this reality, linked to the recogni-
tion of the lack of studies and public investments in these areas.

The alley community and Rua João Barbosa as a whole are des-
cribed in this study as a “central peripheral” region, characteri-
zed by the scarcity of resources, quality of housing, mobility, leisure 
and basic social conditions, despite of finding itself belonging to the 
central district, which makes it even more specific for analysis.

The study is based on authors who address the issues of sustainab-
le mobility, accessibility and the right to adequate housing, which goes 
beyond dwelling, covering everything related to permeating the city.

Finally, the work is intended to go beyond an urban qualification project, 
also seeking to address the existing barriers in small and medium-sized ci-
ties, and serve as a starting point for popular knowledge about their rights.

Urban design. Periphery. Average city. sustainable mobility. Walkability.
palavras chave palavras chave

O  presente trabalho se trata de um projeto urbano localiza-
do no distrito sede de Maranguape - CE, municipio perten-
cente a Região Metropolitana de Fortaleza, e se  caracteri-
za  pela  busca   da  democratização  urbana e de uma  maior 
visibilidade   aos  problemas  que  envolvem a cidade  metropolitana.

O questionamento acerca das problemáticas urbanas nas regiões peri-
féricas  em cidades pequenas e médias surge com as vivências e expê-
riencias de quem conhece e permeia essa realidade, atrelada ao reco-
nhecimento da falta de estudos e de investimentos públicos nessas áreas.

A comunidade do beco e a Rua João Barbosa como um todo, são descri-
tas nesse estudo como uma região “periférica central”, por se caracteri-
zar pela escassês de recursos, de qualidade de moradia, de mobilidade, 
de lazer e de condições sociais básicas, apesar de se encontrar perten-
cente ao bairro Centro, o que a torna ainda mais específica para análise.

O estudo se baseia em autores que abordam as questões de mobilidade 
sustentável,  acessibilidade  e  de  direito  a  moradia   adequada, que  ul-
trapassa  o habitar, engobando tudo que se refere ao permeiar a cidade. 

Por fim, o  trabalho vem como o intúito de ir além de um projeto de 
qualificação urbana, buscando também trazer a pauta das barrei-
ras existentes nas pequenas e médias cidades, e servir como um pon-
to de partida para o conhecimento popular acerca de seus direitos. 

Projeto urbano. Periferia. Cidade média. mobilidade sustentável. 
Caminhabilidade. 
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tema justificativa
As cidades surgiram como pontos de encontro, de intercâmbio comercial e de interação social, mas 

depois passaram por processos de crescimento desconectado, quando os interesses econômicos se 

sobrepuseram à qualidade urbana, tornando as cidades segregadas, inseguras, insustentáveis e sem 

vida – tendências incentivadas pelos próprios mecanismos legais de regulação do espaço urbano. 

Isso resultou na criação de ambientes que inibem a vida pública, por mais que ela continue a existir.

A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) compreende 19 municípios, representados no Mapa 

01; entre eles, Maranguape, que faz limite com Maracanaú, Caucaia, Guaiuba e Pacatuba, fi-

cando distante 27 quilômetros da capital e possuindo uma população total de 113.561 habi-

tantes (IBGE, 2010). Maranguape pode ser classificada como cidade média de acordo com o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), que diz que cidades médias podem ser consi-

deradas aquelas com população entre 100 mil e 500 mil habitantes. Isso se não considerar ou-

tros aspectos que definem cidades pequenas ou médias, como a relevância regional, a indepen-

dência da capital ou a renda per capita local, pontos que serão aprofundados mais à frente. 

A Comunidade do Beco, localizada em Maranguape, traz questões de qualidade e infraestrutura 

urbanas, problemáticas de regularização fundiária, dos terrenos da antiga Rede Ferroviária Federal 

S/A (RFFSA; área não edificante). Esses terrenos, após terem sido abandonados nos anos 1960, pas-

saram a ser ocupados e tornaram-se parte da realidade da população, identificados como local de 

moradia, de vivências sociais e de mobilidade ativa, pois tornaram-se uma segunda via de acesso 

ao Centro, encurtando caminhos e tornando a caminhada mais viável, já que a via principal existente, 

Rua João Barbosa, ou “Rua das Pedras”, como é conhecida, não é qualificada ao tráfego pedonal.

Diante desse contexto, o presente trabalho se constitui como um projeto de urbanização da Co-

munidade do Beco e seu entorno, promovendo melhores condições de moradia, lazer, mo-

bilidade, acessibilidade e segurança da posse para a região espacializada no Mapa 02.

Os estudos de assentamentos informais precários e habitações irregula-

res têm se difundido muito nas últimas décadas, sobretudo em cidades 

grandes e metrópoles. Porém, ainda são escassos os estudos que tratam 

dessa problemática em cidades pequenas e médias, assim como também 

são escassos, nessas mesmas cidades, uma categorização e uma legisla-

ção que regulem esses assentamentos, e seu entorno. O tema, então, se 

mostra relevante diante da necessidade de se repensar cidades a par-

tir de suas próprias dinâmicas, de acordo com as necessidades de seus 

habitantes, independentemente de sua dimensão geográfica, mas anali-

sando as especificidades socioculturais e as relações desenvolvidas nos 

diferentes recortes dentro da cidade, e no caso do estudo, pensar na 

sua dinâmica em com relação a metrópole, Fortaleza, as relações pen-

dulares de trabalho, estudo, entre outras necessidades que trazem em 

pauta as questões de mobilidade, acessibilidade e demais problemáticas.

Para a cidade de Maranguape, o projeto se justifica pela busca de novos 

olhares voltados à população que habita as regiões periféricas. População 

essa que há décadas não recebe ações de melhorias urbanas, habitacionais 

e afins por parte dos órgãos públicos responsáveis, estando localizada em zo-

nas sem equipamentos sociais, sem infraestrutura e, em geral, de baixa renda. 

O tema e o local foram escolhidos por uma inquietação que sur-

giu desde a primeira disciplina de Urbanismo cursada pela auto-

ra. Nesse momento, “deu-se um nome” às problemáticas já ob-

servadas e vivenciadas durante toda a vida, como habitante que 

caminha e experiencia a periferia da cidade de Maranguape.

mapa 01 - região metropolitana de Fortaleza, com destaque para Maranguape

fonte - elaborado pela autora
mapa 02 - localização da região de estudo

fonte - elaborado pela autora
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objetivo geral

objetivos especificos

metodologia

Elaborar um projeto de urbanização referente à permanência de condi-

ções de bem-estar para a Comunidade do Beco e seu entorno, região 

pertencente ao distrito Sede de Maranguape, com o intuito de promo-

ver condições de moradia, lazer, acessibilidade e legalidade do habitar. 

o Investigar conceitos como assentamentos informais ou aglomerados subnor-

mais, déficit habitacional, direito à cidade e mobilidade urbana;

o Detectar problemáticas urbanas recorrentes em cidades pequenas e médias 

e como elas diferem das demais;

o Compreender o contexto do desenvolvimento do distrito de Maranguape, 

bem como da Comunidade do Beco e seu entorno;

o Analisar os condicionantes urbanísticos que refletem a situação local em que 

se encontra a região, por meio de diagnósticos, pesquisas de campo e participação 

popular;

o Examinar projetos de intervenções em assentamentos precários e as políticas 

urbanas aplicáveis.

o Elaborar um projeto de urbanismo que aborde soluções referentes às proble-

máticas diagnosticadas e às necessidades reais abordadas em estudo

Inicialmente, foi usado o recurso de pesquisa bibliográfica em artigos, livros, teses e dissertações que abor-

dam os conceitos de assentamentos precários e analisam a atuação histórica nas periferias urbanas das ci-

dades de seus diversos portes, assim como os conceitos que envolvam direito à cidade. Com isso, obje-

tivou-se construir um embasamento teórico sobre os processos de desenvolvimento e precarização das 

cidades brasileiras. Tais conceitos são fortemente abordados por Aldigueri (2017) e Ancona (2010), sobre o 

desenvolvimento histórico do problema; por Costa Lima (2017) e Maricato (2013), que discorrem sobre os as-

pectos do direito à moradia; e por Gehl (2013), que define conceitos de mobilidade de caminhabilidade.

Em seguida, foi feito o levantamento da cartografia existente, a partir da coleta de dados historiográficos e urbanísticos 

com o auxílio de uma pesquisa de Maranguape. Cabe ressaltar que a cidade não possui base territorial georrefe-

renciada, contando apenas com o auxílio de arquivo DWG desatualizado, e as leis locais básicas (Plano Diretor de 

Desenvolvimento Urbano do Município de Maranguape, Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, Código de 

Obras e Posturas do Município...), sendo assim necessária a produção de dados primários a partir de análise local para 

diagnóstico, assim como embasamento referenciado em estudos relativos à metrópole Fortaleza para análises locais.

Para complementar a análise, foi aplicada a etapa de pesquisa de campo com análise de vivências, levan-

tamento fotográfico e coleta de dados que se somam ao desenvolvimento de processos participativos, tais 

como a cartografia social, oficina em que ocorre a produção de mapas colaborativos de diagnóstico e de 

projeto, contemplando a técnica do estudo com a adequação cultural existente e, assim, dando auxílio ao início 

dos planos, projetos e ações aplicáveis à área. Havia, ainda, a intenção de aplicar uma segunda oficina para 

produção de planos e projetos colaborativos com a comunidade, o que não foi possível devido à pandemia.

Após a conclusão dos processos de coleta e desenvolvimento de dados, assim como do desenvolvimento do pri-

meiro plano geral de intervenção de vias e do programa de necessidades, deu-se início ao processo de projeto 

para intervenções atuando diretamente nas áreas de mobilidade, caminhabilidade, acessibilidade, lazer e conforto, 

que foram abordadas durante as análises, e que respondiam diretamente às questões levantadas pelos morado-

res no desenvolvimento da oficina, buscando aplicar esses novos olhares acerca da dinâmica urbana do município.
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da habitação
a construção do problema
Para conseguir abordar e trabalhar a problemática da moradia digna do Brasil de 

hoje, faz-se necessário compreender como e por que surgiram as habitações irregu-

lares, que atualmente são um dos maiores problemas enfrentados pelas políticas pú-

blicas de todo o país. Para isso, será levantado um breve histórico, sem pretensão de 

aprofundamento nos processos de formação de favelas no país, ou no histórico das 

políticas de produção habitacional já desenvolvidos. Nesse sentido, o Guia para ma-

peamento e caracterização dos assentamentos precários (ANCONA, 2010) aborda 

essa construção histórica para uma compreensão do déficit e da precarização do 

habitar, e será utilizado como importante referência aqui. Segundo o Guia, no Brasil: 

Fechado o parêntese no contexto Ceará e voltando ao contexto geral, a existência 

das favelas só começou a ser questionada no quesito político a partir de 19301930, 

quando a sociedade começou a cobrar posturas de higiene por parte do governo. 

E apenas na década de 19401940, após grandes reivindicações, o governo começou 

a interferir pontualmente no tabelamento dos aluguéis e no controle dos despejos, 

mas as consequências foram o oposto do esperado, pois “o efeito imediato dessas 

medidas foi o desaparecimento dos empreendimentos privados destinados ao alu-

guel residencial e o agravamento da crise habitacional” (ANCONA, 2010, p. 11).

A autora também discorre sobre algumas políticas que chegaram a ser ensaiadas na 

década de 19601960, ainda sem sucesso, sendo o Banco Nacional da Habitação (BNH) a 

primeira tentativa do Governo Federal bem estruturada, com objetivos, instrumentos 

e recursos específicos – essa questão não será aprofundada aqui por não constituir o 

foco do estudo. Uma agravante para o crescimento das favelas veio com a Lei Federal 

n. 6.766/7979, que disciplinou o parcelamento do solo urbano, criminalizou loteamentos 

clandestinos e estabeleceu parâmetros para aprovação de parcelamento do solo. 

A autora cita que, nos anos 19801980 e 19901990, ao mesmo tempo em que o país enfrenta-

va a crise econômica, com o retorno da democracia e das mobilizações populares, a 

organização do Movimento Nacional de Reforma Urbana reuniu assinaturas e forças 

para uma ementa que contemplasse o direito a moradia, serviços, equipamentos, pa-

trimônio e gestão democrática para as cidades. Isso se legitimou na Constituição Fe-

deral de 19881988, que aprovava instrumentos de regulamentação para assentamentos.

Já em 20002000, o Projeto Moradia propôs, pela primeira vez com êxito, um órgão 

federal para essa finalidade, com a ideia de que “para enfrentar a dimensão do 

problema habitacional, era necessário congregar os esforços dos três níveis de go-

verno, criando um sistema articulado, do ponto de vista institucional e financeiro, de 

todos os órgãos públicos voltados para habitação” (COMPANHONI, 2015, p. 229). 

Partindo disso, em 20012001, foi aprovado o Estatuto das Cidades, que definia avan-

ços na política nacional de urbanização e regularização fundiária, e, em 20032003, 

com a criação do Ministério das Cidades e a aprovação do Fundo Nacional de 

Habitação de Interesse Social (Lei n. 11.124/05), foi possível implementar a Política 

Nacional de Habitação (20042004) e o Plano Nacional de Habitação (20082008), o qual

HojeHoje, após mais de um século dessa urbanização desconectada e desenfreada, cabe , após mais de um século dessa urbanização desconectada e desenfreada, cabe 

conhecer as especificidades dos recortes espaciais referentes ao habitar no país, assim conhecer as especificidades dos recortes espaciais referentes ao habitar no país, assim 

como aplicar a esses uma integração urbana de articulação federal, estadual e municipal.como aplicar a esses uma integração urbana de articulação federal, estadual e municipal.

Esse processo foi se agravando e culminou no desenvolvimento de cortiços ou habi-

tações coletivas, que, por causa do superadensamento e da insalubridade, começa-

ram a ser enxergados como um problema de saúde coletiva, pelo agravamento de 

epidemias, além de ser um problema para o “embelezamento” das cidades. Também 

de acordo com a autora, após a destruição de cortiços, iniciou-se o processo de 

construção de favelas por parte das pessoas que ficaram sem moradia. Assim, em 

19201920 estas já eram conhecidas como uma forma de habitação precária decorrente 

da ocupação de terrenos em áreas inadequadas a urbanização (ANCONA, 2010).

Cabe explicar aqui que o Guia aborda o processo de formação de cortiços e 

construção de favelas, que se iniciou com a urbanização de “embelezamento” das 

cidades e com a industrialização – fenômenos que ocorreram com mais força no 

contexto do Sudeste do país, para onde as pessoas migravam em busca de melho-

res condições de vida. No caso do Ceará, esse mesmo processo se deu de forma 

diferente, como relata Aldigueri (2017, p. 143): “[...] tem como fundamento a formação 

da moderna propriedade de terra no Ceará articulada às relações de trabalho a 

partir da colonização pela pecuária e, posteriormente, pela cultural algodoeira”.

A autora ainda destaca que as relações não ocorreram apenas pela busca de 

terras para cultivo de algodão. Também se deram, inicialmente, pela cultura das 

moradias de favor, das casas de palha ou taipa no entorno imediato do nú-

cleo urbano de Fortaleza ou dos pescadores nos terrenos de praia, que, no fi-

nal do século XIX, já se configuravam como área secundária por desvalorização.

Além do algodão, no que diz respeito à construção de favelas no Ceará, 

o fator das secas e as questões de trabalho também foram grandes incenti-

vos à fuga dos sertões para as áreas litorâneas e metropolitanas. “As relações 

de trabalho foram fatores preponderantes na subordinação e dependência 

e constituição do quadro da pobreza rural, que nos períodos de seca agra-

vavam-se” (ALDIGUERI, 2017, p. 150). Partindo disso, a autora completa:

[...] o problema começou a se constituir na segunda me-
tade do século XIX, com a definição de garantias le-
gais para a propriedade privada da terra (1850), abo-
lição da escravidão (1888) e do primeiro movimento 
migratório de trabalhadores rurais para as cidades, onde 
se concentravam as oportunidades de trabalho assalariado
- ANCONA, 2010, p. 10

Considerando que, na maioria dos casos, o traçado ur-
bano dos loteamentos irregulares populares não atendia 
às exigências da nova lei, seus efeitos foram de prolon-
gar a situação de precariedade urbanística existente e 
ainda de contribuir para o crescimento das favelas, pois, 
com a criminalização dos loteadores clandestinos, re-
duziu-se a oferta de loteamentos irregulares populares 
- ANCONA, 2010, p. 13).

[...] detalhou as metas, instrumentos, articulação entre agentes, fontes 
de recursos, tipologias de atendimento, grupos de demanda, linhas 
programáticas, formas de financiamento e de subsídio, mecanismos 
de monitoramento, entre outros aspectos da política, a partir de um 
diagnóstico participativo e abrangente. (ANCONA, 2010, p. 15).
- ANCONA, 2010, p. 15).

Os retirantes chegavam a Fortaleza, principalmente, a 
partir da via férrea, que desde sua implantação (1880 
a 1926), possibilitou o aumento do fluxo para a capi-
tal que se encontrava em um momento de prosperidade 
- ALDIGUERI, 2017, p.150
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da habitação
AS DEFINIÇÕES DA CIDADE (E NÃO CIDADE)

aglomerados subnormais Assentamentos precários e suas tipologiasExistem, hoje, diversas denominações para lugares de moradia popular ou con-

juntos urbanos não homogêneos: “comunidade”, “núcleo”, “complexo”, “aglo-

merado”, “assentamento” etc. Geralmente, essas denominações vêm carre-

gadas de adjetivos que as caracterizam, cujo uso se dá principalmente no 

âmbito do desenho e implementação de políticas públicas, visando categorizar 

e filtrar uma problemática para que esta possa ser trabalhada como algo men-

surável. Tais categorizações, no entanto, ao mesmo tempo generalizam e sepa-

ram, de alguma forma, esses lugares de moradia popular do restante da cidade. 

Dentre as diversas denominações para essas habitações, surgiu, em 1991, o 

conceito de “aglomerado subnormal”, por parte do Instituto Brasileiro de Geo-

grafia e Estatística (IBGE), que define esses lugares de moradia precária como 

forma de poder caracterizar e abarcar a diversidade de assentamentos irregu-

lares existentes no país, com suas respectivas denominações (IBGE, 2010). E é o 

IBGE (2010) que aponta como caracterização geral de aglomerado subnormal:

Para tanto, tem-se que a sondagem local e a análise de casos, são de extre-

ma importância para fazer valer o direito à moradia em diversas situações.

A partir da criação do Ministério das Cidades , em 2003, iniciou-se uma política 

de integração urbana para a grande parcela da população que vivia em situ-

ações de risco, em condições de moradia precárias e insalubres. Suas interven-

ções incluíam, além da regularização fundiária, o atendimento social e as adequa-

ções urbanas, com implantação de infraestrutura, equipamentos e serviços. Para 

isso, fez-se necessário criar uma denominação comum, com características gerais 

para produção de dados comparáveis a nível nacional, assim como descrito:

O Guia para mapeamento e caracterização dos assentamentos pre-

cários (ANCONA, 2010, p. 9) discorre sobre as características em co-

mum categorizadas pelo Ministério das Cidades a nível de análise: 

Partindo dessa caracterização generalista, é possível compreender que de-

finições e denominações são importantes para a análise de dados, principal-

mente se forem aplicados em um país de dimensões continentais e especifici-

dades regionais, como é caso do Brasil. Destarte, a criação do censo do IBGE 

foi de grande valia para estudos e políticas serem aplicados corretamente. 

No entanto, percebe-se também que, dentro desse processo de análise, mui-

tas situações vêm sendo questionadas no que diz respeito à individualidade 

das cidades, como a caracterização de que apenas o aglomerado consti-

tuído de, no mínimo, 51 unidades habitacionais é considerado para estudo. Isso 

deixa à mercê os conjuntos menores, com 50 habitações ou menos, mesmo que 

seus habitantes necessitem em igual medida ver garantidos seus direitos a pos-

se, a serviços e a infraestruturas básicas. Conforme reitera Ancona (2010, p. 25):

Esses conjuntos urbanos, historicamente chamados de “favelas” em países latinos, 

são um regime de produção do espaço urbano, podendo ser caracterizados como:

É necessário entender, então, as principais categorizações de conjuntos urba-

nos não homogêneos existentes hoje, o porquê de cada classificação e como 

elas vêm sendo trabalhadas, em sua maioria, diante da realidade nacional.

Seja no âmbito da caracterização, seja no da in-
tervenção, a multiplicidade de nomes e o esfor-
ço acadêmico e político na construção de conceitos 
revelam, antes de um preciosismo, uma necessidade de afir-
mação de algo que não pode ser reconhecido como “normal”
 - FERREIRA, OLIVEIRA, IACOVINI, 2019, p. 19

[...] um conjunto constituído de, no mínimo, 51 unida-
des habitacionais (barracos, casas etc.) carentes, em sua 
maioria de serviços públicos essenciais, ocupando ou 
tendo ocupado, até período recente, terreno de pro-
priedade alheia (pública ou particular) e estando dis-
postas, em geral, de forma desordenada e densa. (p.19)

No conjunto do país, contudo, o Censo Demo-
gráfico subdimensiona o fenômeno dos assenta-
mentos precários, em função de diversos fatores: 
a) a exclusão dos aglomerados com me-
nos de 51 domicílios, que é significativa;
b) a não inclusão da maioria dos loteamentos irregulares 
de periferia e de conjuntos habitacionais deteriorados no 
conceito de “aglomerado subnormal” utilizado pelo IBGE;
c) a falta de informações fornecidas ao IBGE, pe-
los municípios, sobre seus assentamentos precários .

[…] a expressão “assentamentos precários” foi adotada pela 
nova Política Nacional de Habitação (PNH) de forma a englo-
bar, numa categoria de abrangência nacional, o conjunto de 
assentamentos urbanos inadequados ocupados por morado-
res de baixa renda, incluindo as tipologias tradicionalmente utili-
zadas pelas políticas públicas de habitação, tais como cortiços, 
loteamentos irregulares de periferia, favelas e assemelhados, 
bem como os conjuntos habitacionais que se acham degradados 
- ANCONA, 2010, p. 9

¹ Dissolvido em secretaria, em 1º de janeiro de 2019, fundido com o Ministé-
rio da Integração Nacional dentro do Ministério do Desenvolvimento Regional. - 

[...] espaços “autoproduzidos”, não raro “autofinanciados” 
com as parcas poupanças e com sobretrabalho das famílias 
pobres. Não contam com o volume de recursos públicos e 
com a qualidade de serviços que são aplicados e disponí-
veis nas áreas “mais nobres” das cidades, tampouco com a 
participação dos grandes “players” do mercado imobiliário 
- FERREIRA, OLIVEIRA E IACOVINI, 2019, p.17.
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- O fato de serem áreas predominantemente re-
sidenciais, habitadas por famílias de baixa renda; 
- A precariedade das condições de moradia, caracterizada 
por inúmeras carências e inadequações, tais como: irregula-
ridade fundiária; ausência de infraestrutura de saneamento 
ambiental; localização em áreas mal servidas por sistema 
de transporte e equipamentos sociais; terrenos alagadiços e 
sujeitos a riscos geotécnicos; adensamento excessivo, insalu-
bridade e deficiências construtivas da unidade habitacional;
- A origem histórica, relacionada às diversas estratégias utiliza-
das pela população de baixa renda para viabilizar, de modo 
autônomo, solução para suas necessidades habitacionais, 
diante da insuficiência e inadequação das iniciativas estatais 
dirigidas à questão, bem como da incompatibilidade entre o ní-
vel de renda da maioria dos trabalhadores e o preço das uni-
dades residenciais produzidas pelo mercado imobiliário formal.

O planejamento dessa política de integração de assentamentos precários envolve, 

como já citado, iniciativas dos três níveis de governo, e trabalha de acordo com a 

classificação de tipologias: loteamentos (clandestinos ou irregulares), favelas, cor-loteamentos (clandestinos ou irregulares), favelas, cor-

tiços e conjuntos habitacionais deteriorados, tiços e conjuntos habitacionais deteriorados, de acordo com o descrito na Tabela 

01. Mas sabe-se que essas quatro classificações possuem suas limitações, visto que 

os nomes e as características dos assentamentos variam e possuem suas parti-

cularidades de acordo com a região, sendo o Brasil, um país enorme e diverso.

Como explicado anteriormente, as diversas denominações para assentamen-

tos humanos são usadas para categorizá-los e caracterizá-los em aspectos 

gerais para que possam ser trabalhados. A partir do processo de formação 

das cidades, dos déficits habitacionais ocasionados e da necessidade de habi-

tar, que resultaram em ocupações de recortes urbanos pouco propícios à per-

manência ou em terrenos não edificantes, como as áreas de praia em Fortale-

za-CE, é que foi se constituindo o que conhecemos hoje como cidade informal. 

A cidade informal cidade informal poderia ser descrita como um “conjunto de assentamentos urba-

nos cujo parcelamento, cujo uso e/ou cuja ocupação do solo urbano estão em des-

conformidade com o conjunto de leis urbanísticas vigentes, expressão concreta do 

que chamaremos de informalidade urbanística” (COSTA LIMA, 2017, p. 22). A autora 

descreve, em complemento, que “a cidade formal, em oposição, estaria em confor-

midade com as leis” (COSTA LIMA, 2017, p. 22). Porém, na prática, a distinção entre 

cidade formal e informal é legitimada por uma construção simbólica que vem sendo 

alimentada por fatores culturais, como as características econômicas, sociais e raciais 

que condicionam as situações e as informações divulgadas acerca do problema.

Essa dicotomia, aliada à falta de informações, tem um viés bastante negativo, que 

pode ser observado em uma análise histórica das atuações internacionais relacio-

nadas às favelas. É o que Ferreira, Oliveira e Iacovini (2019, p. 18) defendem ao 

abordar os termos “[...] erradicação de favelas ou desfavelamento, como práticas 

de remoção e reassentamento em extensos conjuntos produzidos para prover ha-

bitações ‘saudáveis’ distantes”, que durante décadas existiram e se expressaram 

em eventos e projetos com esses objetivos, adotando em relação às favelas uma abor-

dagem discriminatória. Como exemplo, tem-se a criação da Cities Alliance (1999), 

com o lema “cities without slums” (cidades sem favelas) como parte de sua marca.

Para Ferreira,  Oliveira e  Iacovini  (2019, p. 19),  uma tal  agen-

da, ao ignorar as   assimetrias   inexoravelmente   produzi-

das   pelo   capitalismo    nas condições    de  apropriação    do    espaço,     

Todas as caracterizações e atuações no âmbito mundial só mostram que os conceitos 

aplicados buscam sempre a afirmação de algo “não normal” ou do aspecto de “não 

cidade”. Daí surge a necessidade de se reconhecer a favela como cidade, “[...] olhar 

para a heterogeneidade dos espaços nas favelas a partir de sua diversidade, do que 

eles têm e do que são, não daquilo que lhes falta” (FERREIRA; OLIVEIRA; IACOVINI, 

2019), e, assim, reconhecer a existência de modos plurais na produção da habitação.

Para Costa Lima (2017), essa diversidade não é enxergada por causa da histórica invisi-

bilidade da cidade informal, a qual “[…] não é necessariamente um resultado da omissão 

ou da incapacidade administrativa do poder público, mas pode-se dizer muito mais 

um êxito” (COSTA LIMA, 2017, p. 25). Nesse sentido, Maricato (2013, p. 186) defende:

[...] parece olhar para as slums como meros problemas, como lo-
cais eminentemente de pobreza, ignorando o que são de fato: 
assentamentos diversos, soluções para moradia num sistema 
que não deixa alternativa para quem não é solvável para o 
mercado, e que o Estado excluiu da demanda programática 

O desconhecimento da cidade real facilita a imple-
mentação de políticas regressivas carregadas de sim-
bologia. O conhecimento é um antídoto necessário 
para o desmonte da representação ideológica e para 
o fornecimento de uma base cientifica para a ação 

da habitação
RECONHECER PARA REGULARIZAR

da habitação

tabela 01 - tipologias de assentamentos

fonte - ancona (2010)
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Isso explica porque a cidade formal é comumente englobada nos processos de 

políticas e melhorias urbanas, pois elas fazem parte dos interesses dos grupos do-

minantes, enquanto a cidade informal é invisibilizada, por não interessar a esses 

mesmos grupos que a carência dos moradores seja colocada em pauta, por mais 

que ocupe grande parte das cidades. Por isso, abre-se a necessidade de que es-

tudos como este sejam feitos para informar a própria população sobre as proble-

máticas existentes em sua região e impulsionar a luta por acesso à moradia digna.

Pela falta de visibilidade das realidades paralelas de recortes urbanos, a dis-

crepância entre discurso e prática das políticas públicas, como nos planeja-

mentos urbanos, é muitas vezes despercebida e não reivindicada pela fal-

ta de reconhecimento do lugar. Para Costa Lima (2017, p. 26), “É preciso haver 

conhecimento sobre a cidade real, mas também sobre o que se planeja para 

ela, porque para incluir é preciso ver, mas para não excluir é preciso ser visto”.

Ainda no sentido de se reconhecer a cidade informal como parte integran-

te do restante da cidade, das normas e leis que regem o espaço público urba-

no e os direitos básicos do cidadão, surgem a problemática do direito à mora-

dia digna e adequada para todos e as questões que envolvem essa discussão.

Nas últimas décadas, com o avanço  dos processos de urbanização, ocorreram 

visíveis melhorias em grande parte das cidades brasileiras, como o acesso a ser-

viços básicos, melhorando a qualidade de vida nas cidades. Contudo, ainda exis-

tem muitas temáticas em questão que impossibilitam melhorias sociais em grande 

escala, entre eles o direito à moradia (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2016, p.14).

O conceito de direito à moradia adequada é muito relevante quando se discutem 

regularização fundiária e integração urbana de assentamentos precários, pois par-

te-se do princípio de que todos os moradores devem viver em condições adequa-

das à habitabilidade. Segundo Alfonsin (2007 apud COSTA LIMA, 2017, p. 48):

A consolidação de favelas no ambiente urbano no Brasil já é um acontecimento re-

corrente e histórico, e, hoje, as questões referentes a modos de atuação nesses am-

bientes estão cada vez mais sendo colocadas à prova, pois para tratar de urbani-

zação em favelas não é possível pensar apenas na edificação individualmente, sem 

pensar em todo o contexto envolvido. Nesse sentido, Bueno (2000, p. 68) afirma:

Aliado a isso, a autora discorre sobre as ilegalidades nas favelas, que perpassam a 

ilegalidade de posse de terreno e a ilegalidade da edificação em si, e que vêm por 

consequência das dificuldades de regularização fundiária, de acesso a serviços e in-

fraestrutura urbanos, e, principalmente, o fato de que a habitação é tratada como mer-

cadoria. Isso contraria o direito à moradia e contrasta diretamente com o fato de que

Ademais, pode-se dizer que a origem e a propagação das favelas são a causa, 

mas também são consequência das questões ambientais e urbanas no país (BUE-

NO, 2000, p. 78). Por exemplo, quando terrenos de relevância ambiental não são 

tratados corretamente pelo Estado, permanecendo esquecidos até serem ocupa-

dos, ou quando terrenos públicos e privados permanecem por muito tempo espe-

culando sem função social correta. Por isso a importância de o Estado abraçar essa 

Sabe-se que o conceito de moradia digna não deve ser abordado de forma indi-

vidual, mas contemplando o direito a viver com segurança, paz e dignidade, por 

ser vinculado a outros direitos fundamentais e por não se referir somente a morar, 

mas sim morar em condições adequadas à vida humana. Em 2013, a Secretaria 

de Direitos Humanos (2013, p. 13) analisou sete aspectos a serem considerados, a 

partir do Art.11º do PIDESC, tão importantes quanto a própria habitação. São eles:
Assim, para o direito à moradia digna ser executado de maneira plena em qual-

quer contexto, precisa ser planejado em cima de uma condição de dignidade 

humana em pleno gozo dos outros direitos essenciais, sem risco de interferência 

ilegal de sua privacidade, liberdade e autonomia. Esse é o entendimento base 

para um projeto de atuação de projetos urbanos em assentamentos precários. 

da habitação
DIMENSÕES DO DIREITO À MORADIA 
ADEQUADA

urbanização de favelas

A regularização fundiária ou jurídica consiste em garan-
tir juridicamente a continuidade do exercício do direito à 
moradia à população, ao transformar a posse em pro-
priedade ou direito de uso, por meio de usucapião urba-
na ou concessão do direito real de uso, respectivamente. 

(1) Segurança da posse: a moradia não é ade-
quada se os seus ocupantes não têm um grau de se-
gurança de posse que garanta a proteção legal con-
tra despejos forçados, perseguição e outras ameaças. 
(2) Disponibilidade de serviços, materiais, ins-
talações e infraestrutura: a moradia não é adequa-
da, se os seus ocupantes não têm água potável, sane-
amento básico, energia para cozinhar, aquecimento, 
iluminação, armazenamento de alimentos ou coleta de lixo. 
(3) Economicidade: a moradia não é adequa-
da, se o seu custo ameaça ou compromete o exer-
cício de outros direitos humanos dos ocupantes. 
(4) Habitabilidade: a moradia não é adequada se 
não garantir a segurança física e estrutural proporcionan-
do um espaço adequado, bem como proteção contra o 
frio, umidade, calor, chuva, vento, outras ameaças à saúde. 
(5) Acessibilidade: a moradia não é adequa-
da se as necessidades específicas dos grupos desfa-
vorecidos e marginalizados não são levadas em conta. 
(6) Localização: a moradia não é adequada 
se for isolada de oportunidades de emprego, servi-
ços de saúde, escolas, creches e outras instalações so-
ciais ou, se localizados em áreas poluídas ou perigosas. 
(7) Adequação cultural: a moradia não é adequada se não 
respeitar e levar em conta a expressão da identidade cultural.

Considerando que o local de moradia é o lugar em que se 
passa a maior parte do tempo, sobretudo a criança e o jo-
vem que não estudam, o idoso, o desempregado [...], torna-
-se evidente a necessidade de ações sobre o meio ambiente 
urbano, onde essa população dorme, acorda, vive e sonha.

A maioria da população que mora em favelas não tem con-
dições econômicas e sociais [...] de participar tanto do merca-
do imobiliário de habitação privado quanto dos programas 
de produção ou financiamento estatais sem grande subsídio 
- BUENO, 2000, p. 77
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parcela da população de modo a criar condições de desenvolvimento social e econô-

mico, proporcionando serviços urbanos e condições de inserção social. Rolnik (2007, p. 

26) corrobora esta linha de pensamento afirmando que “[...] é necessário compatibilizar 

a promoção da segurança individual da posse com outros interesses sociais e ambien-

tais, bem como com o devido reconhecimento do direito social de moradia”, tudo isso, 

entendendo que a urbanização de favelas é uma ação predominantemente do Estado. 

Partindo da urbanização de favelas e da complexidade de fatores a serem aborda-

dos, o estudo em questão tem como foco, para além de adequabilidade habitacional, 

outras problemáticas urbanas sofridas pela maior parcela da população nacional 

no que diz respeito aos direitos a mobilidade, acessibilidade, qualidade ambiental 

e de espaços públicos, e, principalmente, à participação popular nesses processos.

de outros paradigmas
mobilidade urbana sustentável
O Brasil é um país de extensão territorial e número de habitantes de dimensões 

continentais, o que, com o tempo, configurou um território de ocupação urbana 

desconecta e consequentemente desigual em sua totalidade. Segundo o Ma-

nual de desenvolvimento urbano orientado ao transporte sustentável, “nossas 

cidades crescem de acordo com um modelo de ocupação territorial 3D – dis-

tante, disperso e desconectado – caracterizado pelo crescimento desmedido, 

fragmentado e não planejado da mancha urbana” (EMBARQ BRASIL, 2015, p.7).

Esse crescimento não planejado, acompanhado de pouco investimento em infraestrutu-

ra, e no qual apenas as áreas mais centrais foram valorizadas, desaguou em ocupações 

de baixa renda deficientes de serviços e infraestrutura, entre elas, a questão da mobili-

dade e da acessibilidade a esses serviços, configurando um modelo improdutivo, que

Além de atuar diretamente na mobilidade das cidades, buscando melho-

res condições de tráfego e mobilidade ativa, com incentivo à caminhabilidade, 

o DOTS também busca trabalhar nos espaços públicos e na interação social. 

No DOTS, entende-se como estratégia a prática dos sete elemen-

tos de um bairro. São eles:   (1) transporte coletivo de qualidade;  (2) mo-

bilidade não motorizada;  (3) gestão de uso do automóvel; (4) uso mis-

to e edifícios eficientes; (5) centros de bairro e pisos térreos ativos; (6) 

espaços públicos e recursos naturais; (7) participação e identidade comunitária. 

Ele também atua em projetos de parcelamento do solo e de requalifica-

ção de comunidades já existentes, onde a localização e a relação com a 

área urbana são fundamentais para aplicação das estratégias. Para isso, 

existem as definições de área, espacializadas de acordo com a Figura 1:

Diante desse processo de crescimento das cidades, o qual precisa ser repensa-

do para conter a expansão descompensada que já acontecia, surge o Desen-

volvimento Orientado ao Transporte Sustentável (DOTS), um “conjunto de re-

comendações concretas de desenho urbano e gestão de fácil compreensão 

e implementação baseadas nos elementos da mobilidade sustentável, aplicá-

veis em projetos novos ou de renovação urbana” (EMBARQ BRASIL, 2015, p. 4). 

[…] demanda grandes deslocamentos diários em direção 
a centros urbanos que concentram os postos de trabalho e 
serviços, geram grandes congestionamentos, gasto de tem-
po, deseconomias, aumento da poluição e degradação 
do meio ambiente. Esses fatores refletem uma considerável 
queda da qualidade de vida para a população em geral 
 - EMBARQ BRASIL, 2015, p. 7)

O Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável 
(DOTS) é um modelo que busca reorientar as políticas e es-
tratégias de planejamento e desenho urbano, através da 
construção de bairros compactos, de alta densidade, que pro-
porcionam às pessoas diversidade de usos, serviços e espa-
ços públicos seguros e ativos, favorecendo a interação social 
 - EMBARQ BRASIL, 2015, p. 15

(1) comunidade intraurbana: inserida na área ocu-
pada, onde pelo menos 75% do solo que a rodeia está 
previamente urbanizado e completamente ocupado;
(2) comunidade suburbana: adjacente à área ocu-
pada, onde pelo menos 25% do solo que a rodeia está 
previamente urbanizado e majoritariamente ocupado;
(3) comunidade periurbana: desprendida da área ocu-
pada, onde mais de 75% do solo que a rodeia está deso-
cupado ou não urbanizado (EMBARQ BRASIL, 2015, p. 17).

da habitação
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As estratégias DOTS estão voltadas a diferentes escalas de implemen-

tação territorial: escala da cidadecidade, escala interbairrosinterbairros, escala do bair-bair-

ro ro e escala da ruarua. Uma síntese dos elementos e das escalas citadas re-

sultou em 28 estratégias de atuação, conforme elencadas na Figura 2.

Para o estudo em questão, a principal escala a ser analisada será a da Rua, 

que é “o espaço onde convivem e se conectam os diferentes aspectos da vida 

cotidiana de uma comunidade urbana” (EMBARQ BRASIL, 2015, p. 19), com 

destaque para a rua como espaço também, e prioritariamente, do pedestre.

O termo “caminhabilidade” surgiu para dar nome à ideia de que uma cidade 

pode proporcionar a uma pessoa andar a pé, sem o uso de automóvel, em sua 

rotina diária e em pequenas distâncias. Isso remete a um ato simples (de cami-

nhar pelas ruas), mas o que está por trás dessa denominação é um grande 

modo de pensar o planejamento urbano. Segundo Andrade e Linke (2017, p. 14), 

Durante muitas décadas e, com o “advento do automóvel pós-Revolução Industrial, 

que permitiu o alcance de maiores distâncias em um menor espaço de tempo” 

(VIANNA DE CARVALHO, 2018, p. 1), a escala humana não foi levada em conta no 

quesito da mobilidade, considerando-se que o “andar a pé” não constituía um meio 

de transporte. Essa visão gerou, além da constituição urbana das cidades, consequ-

ências nas questões sociais e na vivacidade das cidades. Nesse sentido, Andrade 

e Linke (2017, p.14) afirmam que “o desejo de se ter uma cidade viva é reforçado 

quando as pessoas são convidadas a andar, a pedalar e a ‘estar’ em seu espaço”. 

Existem pontos importantes a serem levantados no que diz respeito à escala humana 

no meio urbano, visto que tanto Andrade e Linke (2017) quanto Gehl (2013), em seus 

livros, propõem as cidades vivas, seguras, sustentáveis e saudáveis como abordagem 

de vida para o pedestre. Dentro desses pontos, existem as necessidades de locomo-

ção, a situação dos ciclistas em meio ao tráfego de diferentes modais de transporte 

no ambiente urbano, a importância de locais atrativos e democráticos para encon-

tros sociais e a criação de cidades sustentáveis ambiental, econômica e socialmente.

cidade caminhável

As cidades deveriam instar os urbanistas e os arquitetos a re-
forçar o pedestrianismo como uma política urbana integrada 
para desenvolver espaços nestes moldes. A função social 
do espaço urbano precisa ser fortalecida como um ponto 
de encontro que atenda aos objetivos de sustentabilidade 
social associada a uma sociedade aberta e democrática.

de outros paradigmas

figura 01 - definição de áreas

Fonte: EMBARQ BRASIL, 2015 (adaptação pessoal)

figura 02 - escalas do dots

Fonte: EMBARQ BRASIL, 2015
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Sobre a importância da qualidade da vida urbana para o pedestre, Gehl 

(2013, p. 118) coloca que “a boa qualidade ao nível dos olhos deve ser consi-

derada como direito humano básico sempre que as pessoas estejam nas ci-

dades.” Ou seja, a atividade básica de caminhar deve ser garantida, e ela 

abre portas a outras atividades da vida humana no ambiente urbano, como 

o lazer, o comércio, a sociabilidade, e os seus desdobramentos na cidade.

No planejamento urbano moderno, as ações urbanas podem se concretizar de 

diversas maneiras e em diferentes dimensões, desde planos urbanos e grandes 

projetos viários, de reassentamentos, criação de áreas livres e restruturação am-

biental, até ações de menor porte, mas de grande valia para os aspectos de ca-

minhabilidade, como o entendimento de que a calçada é uma grande aliada para 

a vivacidade das cidades. Diante disso, Andrade e Linke (2017, p. 21) discorrem:

No contexto brasileiro, apesar de o “caminhar” sempre ter sido a forma mais 

comum de deslocamento, até hoje, planos e projetos não beneficiam os pedes-

tres na cidade, como se observa primeiro no quesito calçada, segundo afirmam 

Andrade e Linke (2017, p. 46), na “decisão de atribuir ao proprietário do lote a 

responsabilidade de construir e cuidar das calçadas”. Essa questão, segundo os 

autores, “[…] revela que o ato de caminhar não é considerado tema público, mas 

sim privado”. A consequência disso, principalmente nas cidades pequenas, onde 

muitas vezes não há fiscalização urbana, são ruas sem calçadas ou calçadas sem 

dimensões e alturas padrão, afetando negativamente a acessibilidade urbana.

Ainda sobre o tema, acrescentam: “ao contrário do que acontece com os métodos de 

dimensionamento de vias de trânsito veicular, a maioria dos técnicos brasileiros não 

tem uma forma de dimensionar a calçada para acomodar adequadamente o fluxo 

provável de pedestres” (ANDRADE; LINKE, 2017, p. 47). Essa afirmativa mostra como 

a posição do pedestre no ambiente urbano é vista de forma hierarquicamente inferior 

em relação à dos automóveis, por exemplo. Essa hierarquia também é apontada por 

Jan Gehl (2013, p. 124), quando afirma que os pedestres não têm prioridade ao espe-

rar os semáforos fechados nas ruas, e possuem tempo muito curto de semáforo aberto.

Os autores completam falando como o desenho da calçada pode incentivar a caminhada 

como oportunidade de observação ao longo do percurso. Ao contrário dos carros, que 

seguem regras e vias específicas, as pessoas são livres para caminhar em linhas irregulares.

As calçadas são um espaço valioso. Entender como as 
pessoas desejam usá-las seria um ponto de partida essen-
cial para reativar as ruas e as cidades da forma como as 
próprias pessoas procuram defini-las. Calçadas não são 
simplesmente faixas de concreto em nível acima da rua pe-
las quais os pedestres caminham; elas também podem ser 
jardins frontais dos imóveis ali estabelecidos, tão importan-
tes quanto os quintais são para as residências suburbanas.

a situação das pequenas e médias 
cidades

A definição de cidades, principalmente as características que conceituam ci-

dades pequenas e médias,pequenas e médias, ainda é um tema bastante controverso, principal-

mente porque existem diferentes critérios que servem de parâmetros para tal. 

Dito isso, abre-se a necessidade de compreender as tipologias de cidades 

e as suas atuações em rede, para chegar a uma abordagem para o estudo.

O critério mais comumente utilizado para a categorização de cidades é o cri-cri-

tério demográfico,tério demográfico, que classifica as cidades apenas de acordo com seu ta-

manho populacional, não correspondendo ao seu papel urbano e social: 

Um último critério abordado na análise seria o de dinâmi-

ca da produção do espaçoprodução do espaço intraurbano, que classifica que 

  

Esse critério é facilmente aplicado em estudos de áreas urbanas de in-

teriores, ou seja, pequenos centros tecnológicos e comerciais desenvol-

vidos distantes das capitais ou de grandes cidades, que acabam se tor-

nando o foco comercial, social e tecnológico das cidades próximas.

Destarte, sabe-se que todas as questões e paradigmas acima levantados vêm se 

tornando cada vez mais objeto de estudo de pesquisas e atuações urbanas, tra-

zendo novas discussões de abordagens e a busca por novas maneiras de minimi-

zar as situações diversas. Porém, esses estudos, em sua maioria, são aplicados em 

grandes cidades ou megalópoles, não sendo abordadas as pequenas e médias 

cidades. Essa escassez acaba sendo alimentada pela já estruturada precarização 

do ambiente urbano existente, e invisibilizada pela falta de aplicação das leis espe-

cíficas e pelo não reconhecimento do problema por parte do planejamento urbano. 

Outro critério que se pode destacar é o de relevância regionalrelevância regional das cida-

des, analisando mais as relações sociais e econômicas entre as cidades do 

que a sua dimensão territorial e dados censitários humanos estabelecidos.

[...] considerando a variável demográfica, existem dife-
rentes classificações do que vem a ser uma cidade mé-
dia. Algumas pesquisas consideram o intervalo entre 100 
e 500 mil habitantes, outros entre 50 e 250 mil, enfim, ve-
rifica-se a utilização de diferentes intervalos. Nota-se as-
sim que este critério define muito mais o porte das cidades 
- VIEIRA, ROMA e MIYAZAKI, 2007, p. 136

as cidades médias constituem-se em localidades poten-
ciais de absorção de empreendimentos, principalmente 
indústrias e de serviços de novas tecnologias. […] as cida-
des médias seriam aqueles centros urbanos de porte mé-
dio e distantes das áreas metropolitanas, mas com capa-
cidade atrativa dos investidores em relação às cidades 
ao seu redor; o que reafirmaria seu destaque regional” 
- VIEIRA, ROMA e MIYAZAKI, 2007, p. 137  

Neste caso, analisa-se a forma como as cidades intera-
gem e se inter-relacionam com as outras ao seu redor, com 
suas semelhantes e com as metrópoles. Dessa forma, nes-
te critério é fundamental a compreensão da rede urba-
na. As cidades médias seriam aquelas que estariam num 
nível em que o oferecimento de serviços, sua produção, 
sua capacidade de oferecer empregos, etc. influenciam o 
direcionamento dos fluxos que deixam de se dirigir para as 
metrópoles - VIEIRA, ROMA e MIYAZAKI, 2007, p. 137

de outros paradigmas
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Essa situação é alimentada também pelas já analisadas classificações desconectas 

e confusas das cidades, o que torna difícil a aplicação de análises com resultados 

objetivos, gerando como consequência uma maior necessidade de diagnósticos 

locais específicos que contribuam com maiores conquistas para a comunidade. Além 

disso, destaca-se a falta de informações espaciais sobre essas cidades, como ar-

gumentam Freitas, Gomes e Borges (2013, p. 36), que “a eficiência nas decisões 

de planejamento é função de uma base de informações que retrate com relativa 

precisão o ambiente construído “, reiterando a importância de se conhecer a re-

gião com seus dados relacionados como auxilio a qualquer espécie de ação local.

O presente trabalho trata da cidade de Maranguape, classificada pelo IBGE 

como cidade de porte médio, e precisa então considerar o método de relevân-

cia regional das cidades como critério principal de análise, pois, de acordo com 

as características locais, apenas o critério demográfico do IBGE seria pouco es-

pecífico, tendo em vista que sua caracterização social, econômica e suas interre-

lações comerciais e de trabalho, por exemplo, demonstram ser pontos de maior 

relevância para uma análise de conjuntura da cidade, se comparados a sua dimen-

são territorial, que não necessariamente condiz com sua dinâmica como cidade.

maranguape em sua conjuntura

Maranguape é uma cidade conhecida por muitos por sua beleza; como co-

loca Juarez Leitão (2009, p. 35): “Maranguape é, assim, uma terra que ins-

pira os poetas. A beleza, o clima, a água e o canto festivo dos pássaros ha-

veriam de gerar na alma do maranguapense um comportamento lírico que 

seria expressado de diversas formas”. E por isso cabe, antes de tudo, explo-

rar um pouco as vertentes poéticas de seu nome. Existem, segundo Juarez Lei-

tão (2009, p. 39), quatro correntes de significação para o nome da cidade:

Em contextos menos poéticos, a cidade de Maranguape está localizada na região 

nordeste do estado do Ceará, área sudoeste da Região Metropolitana de Fortaleza 

(RMF). Seu acesso, pela CE-065, encontra-se a uma distância de cerca de 18 quilô-

metros da capital (MAIA; SANTOS, 2012). As origens coloniais da cidade remontam 

ao século XVII, “quando os holandeses, que já dominavam Pernambuco, resolveram 

conquistar esta outra parte do nordeste” (LEITÃO, 2009, p. 45). Segundo Leitão 

(2009), os ocupantes souberam da possibilidade da existência de prata na Serra de 

Maranguape e suas proximidades, onde viviam os índios potiguaras, que já estavam 

em confronto com os portugueses, e por isso os apoiaram em sua exploração, porém, 

“pelo volume de metal encontrado, não valia a pena o esforço: o mineral era muito 

pobre e o obtido não compensava as despesas da extração” (LEITÃO, 2009, p. 46). 

Após a expulsão dos holandeses do Brasil pelos portugueses, por volta de 1650, a 

região ficou totalmente sem ocupações brancas por algum período até que, segundo 

Juarez leitão (2009, p. 46), “a colonização recomeçou, nos inícios do século XVIII, quan-

do a coroa portuguesa fez as primeiras concessões de sesmarias”, e assim se iniciou a 

verdadeira ocupação e exploração de lotes. Com isso, as famílias acabaram por se 

fixar às margens do riacho Pirapora ao redor da capelinha construída e, como conti-

nua Pedro Gomes de Matos (1965, p. 112), “desde então, não sofreu qualquer descon-

tinuidade [...] o processo de nucleação demográfica de Maranguape, por duas cau-

sas grandemente favorecido: a fertilidade do solo e o fenômeno climático das sêcas”.

Conforme expõe Juarez Leitão (2009), a construção de uma estra-

da Fortaleza–Maranguape foi iniciada em 1836 pelo então presiden-

te da província, Padre José Martiniano de Alencar, e continuada por Fausto 

Fausto Augusto de Aguiar, em 1848, sendo finalmente concluída em 1851, ele-

vando Maranguape a vila. Diante da realidade da consolidação, “o grande so-

nho de qualquer comunidade urbana era a estrada de ferro” (LEITÃO, 2009, 

p. 66). Pelo impulso do progresso e pela facilidade do trajeto, o autor relata que

A chegada da ferrovia trouxe à cidade novas conquistas ainda durante o 

século XIX, como os efeitos de escoamento da produção e da intensifica-

ção do vínculo com Fortaleza, alimentando a crescente econômica da cidade.

Após o longo processo de crescimento e urbanização municipal, muito incentiva-

dos pelos processos agrícolas, alimentados pelo comercio ferroviário, e também 

pela criação da R.M.F. que aproximava o município das cidades vizinhas, no iní-

cio da década de 1960 a estrada de ferro acabou por ser desativada, e para 

fechar de vez esse ciclo, segundo coloca Marques (2006, p. 262), “entra em 

funcionamento a Estação Rodoviária de Maranguape, inaugurada em 1966”.

Sobre Maranguape como parte constitutiva da re-

gião metropolitana, discorrem Maia e Santos (2012, p. 8):

O autor termina a relação explicando que a quarta significação é contem-

plada com a história de que Maranguab teria sido um chefe indígena guer-

reiro potiguara, que liderou sua tribo e depois se recolheu ao pé da ser-

ra, abandonando o litoral, história essa que inspirou o hino da cidade.

 Todos concordam que a palavra deriva do tupi-guarani, mas 
quando vão se separar suas silabas e decifrar o significado de 
cada uma, aparecem as dúvidas e a diversidade de versões.
A primeira corrente decanta que[...]: Mara (árvore), angai (de 
nenhuma maneira) e guape (comer). [...] ‘arvore que não se come’.
[....] A segunda defende que Maranguape 
se origina da expressão indígena maramon-
gang para definir ‘guerreiro, sabedor da guerra’.
A terceira, defendida por José de Alencar, diz 
que Maranguape é corruptela de maranguaba, 
que quer dizer ‘arvore ou fruto que se come’. 
[...] a quarta [...] conclui que Maranguape 
(mara + goá) quer dizer ‘vale de batalha’.

O trem da R.V.C. (Rede Viação Cearense), ligando For-
taleza a Maranguape, por uma extensão de 22,6649 
quilômetros, chegou à Maracanaú no dia 14 de janei-
ro de 1875. [...] O prédio da estação da R.V.C. da sede 
de Maranguape foi inaugurado em outubro de 1893.
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Em 1973, Maranguape se insere na Região Metropolitana de 
Fortaleza - RMF, de acordo com as propostas contidas no Plano 
de Desenvolvimento Integrado da RMF [...] A partir de então, 
Maranguape se insere em um processo de urbanização, sendo 
seus efeitos apresentados através do crescimento de 35% da 
população total do município, entre as décadas de 1970 e 1990.

[...] o ambiente urbano de Maranguape continua sendo produ-
zido de forma fragmentada e desigual, com contradições entre 
a natureza biológica e a produção social, além das contradi-
ções sociais. A cidade de Maranguape é produzida, como ou-
tras tantas, sob a égide do capitalismo, responsável por orga-
nizar e reproduzir uma sociedade de classes, que não permite 
a cidadania plena a todos os seus membros. Resta à maioria 
da sua população a exclusão e os infortúnios de uma urba-
nização desigual, marcada pela segregação sócio-espacial.[…] o distrito de Maracanaú se desmembra de Maranguape, 

levando parte expressiva da população deste. Com este 
desmembramento, Maranguape perde grande parte de 
suas indústrias, sendo que algumas foram transferidas para 
o novo Distrito Industrial instalado em Maracanaú e outras 
simplesmente faliram. Este fato marcou um momento de cri-
se econômica do município de Maranguape, pois o mesmo 
perdeu vários incentivos inclusive ligados ao setor agrícola.

Com a emancipação de Maracanaú o municipio passou a 
contar com os distritos de Maranguape (sede), Antonio Mar-
ques, Itapebussu, Amanari, Cachoeira, Lagoa do Juvenal, 
Papara, Ladeira Grande, Penedo, Umarizeiras, Jubaia, Sapu-
para, Tanques, São João do Amanari e Vertentes do Lajedo.Passando à década de 1980, ainda de acordo com Maia e Santos (2012, p. 9),

Assim, teve início um novo processo de relações intermunicipais que se dá até hoje 

entre Maranguape e as cidades da região metropolitana, atenuados com o cres-

cimento pontual de empresas instaladas, como a Dakota – algumas delas não 

tendo permanecido, como a Micrel –, que geraram empregos locais, mas ainda 

assim, não foram suficientes para tornar a cidade independente econômica e so-

cialmente das cidades vizinhas. Conforme consideram Maia e Santos (2012, p. 11), 

Essa urbanização fragmentada, alimentada por um processo de crescimento que 

desconsiderava o contexto social em suas decisões no âmbito da cidade, acar-

retou a Maranguape a concretização de uma região dotada de diversos pe-

quenos núcleos de assentamentos precários, não abastecidos, em sua comple-

tude, por mobilidade, acessibilidade, saneamento básico, espaços de lazer e de 

desenvolvimento adequado da vida social. Essas consequências de segrega-

ção social e precarização do espaço serão abordadas no diagnóstico da área.

Após a separação de Maracanaú, Maranguape mudou sua economia e 

sua forma, como mostra o Mapa 3 e discorre Juarez Leitão (2009, p. 28): 

maranguape em sua conjuntura

mapa 03 - ampliação de maranguape (sede), seus distritos e municipios de entorno

fonte: elaboração pessoal com base em dados do IBGE
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quinta monroy- 2003
O projeto, localizado em Iquique, no Chile, é de autoria de Alejandro Ara-

vena e do escritório Elemental, e trata da busca em suprir as necessidades de 

acomodar  um conjunto de 100 famílias que ocupavam ilegalmente 0,5 hec-

tare de terra no centro da cidade desde a década de 1960, e a partir dessa 

problemática, a solução do governo foi comprar o terreno com o programa Vi-

vienda social dinámica sin deuda (VSDsD), que somou um valor de 7.500 dóla-

res por família para prover moradia a essa população, o que incluía a compra 

do terreno (de custo elevado pela localização central), a construção das casas 

e a infraestrutura necessária. Para resolver as questões envolvidas, o escritó-

rio tomou decisão de incluir das soluções o ponto de vista dos futuros morado-

res, incluindo-os na compreensão das restrições implicadas (ELEMENTAL, 2012).

Levando em consideração que o ideal para uma família viver bem é que a casa tenha 

80m², o escritório optou por inverter a lógica do mercado de se construir 40m² de casa, 

para investir como “metade de uma casa boa”, colocando as prioridades do projeto 

no papel, os itens considerados essenciais, como banheiro, cozinha, escadas e parede 

flexíveis. Esses itens foram escolhidos por serem áreas mais complexas, que as famílias 

teriam mais dificuldade de construir, permitindo uma expansão futura, e podendo a 

metragem da habitação duplicar de tamanho, de 36m² para 72m² (ELEMENTAL, 2012).

Além disso, para conseguir acomodar as 100 famílias no terreno sem precisar ver-

ticalizar e perder a ampliação, as casas projetadas foram geminadas e construídas 

em altura, em um lote de 9x9 metros, com duas habitações por bloco, uma térreo 

com possibilidade de expansão lateral sobreposta de outra habitação de 2 andares.

Vale destacar, porém, os pontos analisados no quesito pós ocupação local, que já 

em 2021, apesar do zelo no desenvolvimento da autoconstrução local, algumas 

das mudanças estruturais sem supervisão ocasionaram problemáticas relativas a 

extensões habitacionais que invadiram os espaços além dos considerados no proje-

to, além da ocupação dos quintais, que foram fechados e internalizados, diminuindo 

as soluções de luz e ventilação naturais. Outro ponto ocorrido foi que as ambições 

definidas pelos moradores acerca da necessidade de pátios coletivos, acabaram 

por serem ocupados pela construção, com galpões ou quartos fechados para sublo-

cação, deixando se perder a sensação comunitária (CARRASCO; O’BRIEN, 2021) 

O projeto possui diretrizes que podem ser usadas como diferencial para o es-O projeto possui diretrizes que podem ser usadas como diferencial para o es-

tudo, como o fato de o escritório Elemental ter conseguido fazer uso eficiente e tudo, como o fato de o escritório Elemental ter conseguido fazer uso eficiente e 

racional da baixa verba disponível, além do aproveitamento máximo do terreno racional da baixa verba disponível, além do aproveitamento máximo do terreno 

escolhido, pensando na qualidade de vida futura dos habitantes, e em um me-escolhido, pensando na qualidade de vida futura dos habitantes, e em um me-

lhor uso do solo existente para eficiência máxima do terreno na acomodação lhor uso do solo existente para eficiência máxima do terreno na acomodação 

das famílias, considerando também a infraestrutura de apoio urbana necessária.das famílias, considerando também a infraestrutura de apoio urbana necessária.

Porém, a escolha do projeto como referencial surgiu no início do estudo, quando acreditá-Porém, a escolha do projeto como referencial surgiu no início do estudo, quando acreditá-

va-se  na  necessidade de produção habitacional para  o local, ideia que foi  contestada va-se  na  necessidade de produção habitacional para  o local, ideia que foi  contestada 

posteriormente, com as reais necessidades urbanas apontadas na oficina participativa. posteriormente, com as reais necessidades urbanas apontadas na oficina participativa. 
figura 03 - projetos habitacionais prontos

fonte - archdaily. Acesso em 19 Nov 2020.

figura 04 - planbta baixa do projeto

fonte - archdaily. Acesso em 19 Nov 2020.

figura 05 - ampliações pós ocupação

fonte - archdaily. Acesso em 19 Nov 2020.

figura 06 - planta baixa do conjunto

fonte - archdaily. Acesso em 19 Nov 2020.

figura 07 - volumetria das soluções de projeto

fonte - archdaily. Acesso em 19 Nov 2020.
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calçada de todas as cores - 2018

O mobiliário principal do projeto é feito em madeira, com técnica e materiais sim-

ples, mas uma solução criativa, servindo para despertar a curiosidade dos transeun-

tes. Além de sua funcionalidade como arquibancada de assentos variados, criando 

diferentes possibilidades e visuais dentro de um mesmo ambiente, e atuando como 

coberta modular que se modifica ao caminhar, criando assim um ambiente diverso.

Ainda sobre esse ponto, o projeto se trata, sim, de uso inteligente com materiais simples, 

trazendo uma proposta bonita e soluções com pequenos gastos, porém vale salien-

tar que os quesitos “resistência” e “necessidade de manutenção” foram observados 

para o estudo em questão, visando soluções duradoras para as vivências coletivas. 

Localizado na entrada da CASACOR São Paulo de 2018, mais precisamen-

te no Jardim Everest, o projeto aplica a ideia de “calçada completa” (ARCH-

DAILY BRASIL, 2019), buscando abranger o máximo de ações em um ambiente, 

aplicando soluções de acessibilidade, sustentabilidade, mobiliários urbanos e 

vivacidade do espaço. Busca também entender calçada não apenas como um 

piso, mas sim um ambiente vivo, com elementos de infraestrutura urbana, atuan-

do como uma interface entre o público e o privado (ARCHDAILY BRASIL, 2019).

Outro ponto que merece relevância é a calçada, que também atua Outro ponto que merece relevância é a calçada, que também atua 

como um dos principais elementos, com sua paginação em piso drenan-como um dos principais elementos, com sua paginação em piso drenan-

te permeável, seus jardins de chuva para escoamento das águas plu-te permeável, seus jardins de chuva para escoamento das águas plu-

viais, e acessibilidade trabalhada com piso tátil em todo seu comprimento. viais, e acessibilidade trabalhada com piso tátil em todo seu comprimento. 

O último elemento de destaque para o estudo foi a aplicação da arte O último elemento de destaque para o estudo foi a aplicação da arte 

urbana, trabalhando a ressignificação da fachada monótona exis-urbana, trabalhando a ressignificação da fachada monótona exis-

tente, que transmitia insegurança ao caminhar, sendo transformada tente, que transmitia insegurança ao caminhar, sendo transformada 

em um cenário de arte colorido, dinâmico e estimulante ao caminhar.em um cenário de arte colorido, dinâmico e estimulante ao caminhar.

Os pontos do projeto que foram destacados como diretrizes para este trabalho Os pontos do projeto que foram destacados como diretrizes para este trabalho 

dizem respeito à trabalhabilidade com fachadas monótonas, à busca pela vi-dizem respeito à trabalhabilidade com fachadas monótonas, à busca pela vi-

vacidade e à caminhabilidade em espaços livres e de passagem, bem como às vacidade e à caminhabilidade em espaços livres e de passagem, bem como às 

soluções capazes de resgatar espaços com ações artísticas e pontuais urbanas. soluções capazes de resgatar espaços com ações artísticas e pontuais urbanas. 
figura 08 - axonometrica do projeto

fonte - archdaily. Acesso em 19 Nov 2020.

figura 09 - vista frontal do projeto

fonte - archdaily. Acesso em 19 Nov 2020.

figura 10 - vista interna do projeto

fonte - archdaily. Acesso em 19 Nov 2020.

figura 11 - vista noturna do projeto

fonte - archdaily. Acesso em 19 Nov 2020.
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area 40: são miguel paulista - 2016
Situado a leste de São Paulo, São Miguel Paulista é um dos distritos mais anti-

gos da área e uma região preponderante comercial. A escolha do projeto como 

referência para este trabalho já se justifica pelas características da localização 

do recorte, por tratar-se de uma área central urbana, à qual pertence a Ave-

nida Marechal Tito, uma grande via que dá acesso rodoviário a São Paulo e a 

outros municípios da Região Metropolitana, sendo assim foco de deslocamen-

to entre cidades – por isso, recebe diariamente grandes fluxos de ônibus, cami-

nhões e carros, e, por consequência, traz uma problemática de insegurança viária.

Em 2015, a prefeitura de São Paulo junto à 23 SUL  inseriu o recorte da região no 

programa Área 40 (onde a velocidade máxima é 40km/h), e como primeira ação 

de projeto está a “São Miguel mais humana: rua para todos” que trabalha a Praça 

Getúlio Vargas Filho, aplicando ideias de tráfego seguro e urbanismo tático no seu 

grande fluxo de diário. A solução foi a criação de um espaço de lazer, com mobili-

ários urbanos e incentivo atividades coletivas, com palco e mesas de jogos. A ideia 

central do projeto foi a melhoria do espaço urbano com rapidez e economia para a 

criação de uma nova ambiência, além do incentivo a mudança de comportamento 

dos motoristas com as novas demarcações de travessias (ARCHDAILY BRASIL, 2016).

A partir dessa primeira intervenção executada na região, surgiram no-

vas ideias de redesenho urbano em São Miguel, como ampliação de cal-

çadas, travessias de nível, ilhas de refúgio e melhorias na qualidade de 

acesso aos coletivos. Essas intervenções foram implementadas em fases.

Serão abordadas aqui duas das propostas. A primeira delas localiza-se no cruzamento 

das ruas Dr. José Guilherme Eiras e Pedro Soares de Andrade, com a aplicação de ele-

vação para passagem de nível, e alargamento de calçadas para diminuir a travessia.
² Empresa envolvida com criações diretamente relacionadas ao espaço, atuando em pro-
jetos, planejamento, gerenciamento, consultoria e pesquisa aplicada. Foi a empresa respon-
sável pelo projeto de requalificação urbana e segurança viária “Área 40 São Miguel Pau-
lista”. Disponível em: http://www.23sul.com.br/portfolio-item/area-40-sao-miguel-paulista-2/

A segunda trata-se de uma nova intervenção urbana, desta vez perma-

nente, na Praça Getúlio Vargas Filho, com o alargamento de calçadas e ins-

talação de ciclovia, além das novas vegetações e mobiliários urbanos.

O projeto é relevante por trazer exemplos de requalificação de espa-O projeto é relevante por trazer exemplos de requalificação de espa-

ços públicos com vias de fluxo intenso, trabalhando o incentivo à caminha-ços públicos com vias de fluxo intenso, trabalhando o incentivo à caminha-

bilidade, uma mobilidade ativa e equitativa entre o uso de diversos mo-bilidade, uma mobilidade ativa e equitativa entre o uso de diversos mo-

dais, além de ações que propiciam conforto e segurança para pedestres.dais, além de ações que propiciam conforto e segurança para pedestres.

figura 12 - proposta de redesenho para a área. em bege, a área convertifa em pedestrianizada

fonte - archdaily. Acesso em 19 Nov 2020.

figura 13 e 14 - vista aérea e atividades desenvolvidas 

fonte - archdaily. Acesso em 19 Nov 2020.

figura 15 - área que recebeu alterações urbanas

fonte - the city fix brasil. Acesso em 19 Nov 2020.

figura 16 e 17 - alterações previstas 

fonte - the city fix brasil. Acesso em 19 Nov 2020.
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ESTUDO DE CASO: RAÍZES DA PRAIA: 
RESISTÊNCIA URBANA NA ORLA DE 
FORTALEZA
Comunidade situada no bairro Vicente Pinzon, orla leste de Fortaleza, Raízes da 

Praia é uma ocupação que se iniciou em junho de 2009, localizada em um ter-

reno particular que já se encontrava abandonado havia mais de 25 anos. A re-

gião passa constantemente por conflitos de especulação imobiliária, alimentada 

pelas atividades no Porto do Mucuripe e pelo foco turístico da Praia do Futuro. 

A comunidade se encontra há mais de 10 anos lutando por moradia digna, 

apoiada pela Defensoria Pública do Estado do Ceará, além do Escritório de Di-

reitos Humanos e Assessoria Jurídica Popular Frei Tito de Alencar, da Assembleia 

Legislativa do Estado do Ceará, do Escritório de Direitos Humanos e Assesso-

ria Jurídica Popular Dom Aloísio Lorscheider, da Câmara Municipal de Fortale-

za, e do Escritório Modelo de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal 

do Ceará (UFC), que trabalham juntamente com os moradores da comunidade.

Para iniciar a análise, é importante saber que os bairros Serviluz e Praia do Fu-

turo estão inseridos em lutas por moradia e conflitos pela garantia desse direito 

– como no caso do Morro da Vitória, cujos moradores foram submetidos a vio-

lentas remoções. Foi após esse acontecimento que a população buscou união 

na luta por moradia, e iniciou-se o processo de reuniões para conscientizar e 

capacitar os moradores sobre seus direitos, processo esse que foi de suma im-

portância na disputa por espaços no Plano Diretor Participativo (PDP) de For-

taleza.  Depois de iniciadas as reuniões, um grupo de 84 famílias se organizou 

para ocupar uma área de 10 lotes próxima à zona de praia, entre as avenidas

Cesar Cals e Clovis Arrais Maia, que se encontrava vazia ha-

via décadas, nascendo assim a comunidade Raízes da Praia, como 

símbolo de resistência à política urbana mercadológica existente. 

Acerca disso, um dos entrevistados, morador da ocupação, relata: 

A partir desse pontapé inicial, a comunidade passou por diversas tentativas for-

çadas de despejo. Em 2009, chegou a primeira ordem judicial de reintegração 

de posse de um dos lotes da ocupação e, em agosto do mesmo ano, após re-

ceber apoio do escritório Frei Tito, juntamente à comissão de Direitos Humanos 

da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ocorreu a primeira legitimação 

por parte do Poder Público Municipal, além de um acordo em que a prefei-

tura pagaria os custos de energia da comunidade (MENEZES et al., 2016, p. 7).

Em 2010, houve uma proposta de implantação do projeto Minha Casa Minha Vida 

(MCMV) por parte do governo municipal, que acabou sendo recusado pela co-

munidade, pela consciência de que a aceitação iria de encontro aos esforços de 

luta por uma habitação dotada de infraestrutura e condições de permanência. 

Em 2014, a Defensoria Pública do Estado entrou com uma Ação Civil Pública, so-

licitando fornecimento de energia elétrica e a construção de um conjunto habi-

tacional por parte da Habitafor e da Coelce, processo que foi sentenciado so-

mente em 2017, obrigando o Poder Público Municipal a cumprir com a ação. A 

prefeitura tentou suspender a liminar, mas foi indeferida, sendo dado o ganho de 

causa à comunidade Raízes da Praia em primeira instância; o processo segue em 

andamento nas outras instâncias (ROLDAN; TEIXEIRA; FIGUEIREDO, 2018, p. 9).

A partir daí, a prefeitura se ausentou de atuação na comunidade por anos. 

Conforme Menezes et al. (2016, p. 9), “este fato exemplifica a peculiarida-

de da luta da comunidade, que transcende a propriedade da casa, por es-

tar baseada na própria noção de conquista e convivência comunitária”.

figura 18 - mapa de localização do bairro Vincente Pinzon e sua relação com o entorno

fonte - MENEZES  et al., (2016)

figura 19 - mapa do quarteirão da comunidade Raizes da Praia mostrando o entorno

fonte - MENEZES  et al., (2016)

figura 20 - a esquerda, esgoto à céu aberto, e à direita, circulação estreita entre as habitações

fonte - MENEZES  et al., (2016)

Nós passamos três anos ensinando o pessoal pra poder 
ocupar aqui depois. Aí foi preciso a gente juntar o povo, 
aqueles que quiseram e ficaram com o movimento do MCP, 
aquelas pessoas nós escolhemos, nós ficamos e fizemos trei-
namentos, várias reuniões juntos. O treinamento era dizer o 
que era o movimento, o que o movimento fazia na cidade, 
o MCP – Movimento dos Conselhos Populares. Então a gen-
te ensinava, o sentido era esse, o que as pessoas queriam, 
quais eram os sonhos, se estavam dispostos a lutar por es-
ses sonhos. [...] E quando nós vimos, nesse período de três 
anos, quando nós vimos que as pessoas estavam realmen-
te preparadas pra vir pra cá, foi que nós ocupamos aqui a 
comunidade Raízes da Praia (MENEZES et al., 2016, p. 5).
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Em 2015, as famílias buscaram parceria com o Programa de Educação Tutorial do 

Curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará (ArqPET), 

na intenção de serem orientados sobre a distribuição do terreno para as habita-

ções. O ArqPET apresentou uma primeira proposta de casas térreas, que teve como 

problema a grande ocupação do terreno e as poucas áreas livres. Foi elaborada 

então uma nova proposta, mais verticalizada, que foi rejeitada pelos moradores, 

devido à dificuldade construtiva. A partir daí, os estudantes do ArqPET aproxima-

ram-se dos moradores, com a produção de oficinas, para entender as demandas 

e elaborar um projeto participativo. As oficinas e as entrevistas com os moradores 

ocorreram em 2016, para um processo futuro de usucapião. Foram apresentadas 

aos moradores as possibilidades de ocupação, e decididiu-se pelo mínimo de salu-

bridade e construção acessível (ROLDAN; TEIXEIRA; FIGUEIREDO, 2018, p. 9-10).

Durante 2017, ocorreram novas oficinas, nas quais os moradores puderam es-

pacializar e escolher as ocupações do terreno, além do layout de suas futuras 

casas. No mesmo ano, a Defensoria Pública do Ceará protocolou um proces-

so de usucapião coletivo por parte dos ocupantes que estavam ali havia mais 

de 5 anos, de acordo com o instituído no Estatuto da Cidade (2001). Em mar-

ço de 2018, houve uma reunião entre membros do ArqPET, para articulação da 

Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) Praia do Futuro, com advogados e re-

presentantes de comunidades com o Instituto de Planejamento de Fortaleza 

(Iplanfor), com a pauta de elaborar uma comissão para mobilizar comunidades 

assentadas na ZEIS Praia do Futuro delimitadas pelo PDPFOR (ARQPET, 2018).

Já em fevereiro de 2020, reuniram-se os defensores públicos, as varas representantes dos 

processos, juntamente com os Núcleos de Habitação e Moradia, a Defesa da Saúde e 

de Direitos Humanos e Ações Coletivas de Defensoria, a Assessoria Jurídica Popular Frei 

Tito de Alencar e moradores da comunidade com a intenção de pressionar a prefeitura 

a promover a regularização fundiária e a dotar de infraestrutura básica a comunida-

de Raízes da Praia (DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ, 2020).

Ainda hoje a comunidade permanece em uma luta por seus direitos, em condições de 

moradia precária, mas o presente estudo trouxe o exemplo para mostrar que, com 

todo esse processo pelo qual tem passado a comunidade Raízes da Praia no decorrer 

dos anos é possível perceber a importância de a população compreender os aconte-

cimentos e como isso traz percepções sobre a negligência por parte dos governos na 

garantia dos direitos básicos da população, como o da moradia digna, além de mostrar 

como a autonomia e o autoconhecimento acerca de seus direitos e a busca por apoios 

técnicos são características determinantes no empoderamento da comunidade para 

a luta, incentivando processos colaborativos que respeitam as necessidades locais.

Dito isso e ainda em estudo de caso, analisando as metodologias, o projeto con-Dito isso e ainda em estudo de caso, analisando as metodologias, o projeto con-

tou com oficinas colaborativas de desenho, fotografias, entrevistas semiestru-tou com oficinas colaborativas de desenho, fotografias, entrevistas semiestru-

turadas com os moradores locais, métodos que alimentaram o embasamento do turadas com os moradores locais, métodos que alimentaram o embasamento do 

diagnóstico participativo e a criação do projeto habitacional proposto pelo PET. diagnóstico participativo e a criação do projeto habitacional proposto pelo PET. 

Essas diretrizes servirão como base para o desenvolvimento deste trabalho.  Essas diretrizes servirão como base para o desenvolvimento deste trabalho.  

ESTUDO DE CASO: RAÍZES DA PRAIA: 
RESISTÊNCIA URBANA NA ORLA DE FORTALEZA

figura 21 - - linha do tempo, produto da primeira oficina de cartografia temporal

fonte - MENEZES  et al., (2016)

figura 22 -  desenhos da oficina Raizes, representando a área hoje e o esperado

fonte - MENEZES  et al., (2016)

figura 23 - reunião de articulação ZEIS Praia do Futuro

fonte - ArqPET (2018)

figura 23 - reunião de articulação ZEIS Praia do Futuro

fonte - ArqPET (2018)
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tabela 02 - classificação das diretrizes de projeto para estudo

fonte - elaborado pela autora
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aminhabilidade

síntese urbana
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diagnóstico

Este capítulo trata da caracterização e do diagnóstico do distrito sede do Mu-

nicípio de Maranguape e, mais especificamente, da região onde estão locali-

zadas a Comunidade do Beco e seu entorno, e justifica-se pela necessidade de 

se obterem proposições e reflexões a serem trabalhadas no desenvolvimento do 

trabalho, mas, acima de tudo, justifica-se pela busca de novas visões e aplica-

ções de ideias para o Município, que tragam benefícios para sua população.

Este estudo, acerca de uma região da qual pouco se têm informações docu-

mentadas que a caracterizem, trouxe a oportunidade de produção de olha-

res múltiplos acerca da realidade das ocupações de seu distrito sede. Para uma 

melhor localização do recorte para a análise dos mapas, achou-se de relevân-

cia a espacialização dos bairros aos quais fazem referência os estudos de flu-

xos, ocupações e relações de espaços e vivências, como mostra o Mapa 4. 

mapa 04 - bairros do distrito sede de maranguape

fonte - elaborado pela autora com base em dados do google earth
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contextualização
EXPANSÃO DA MANCHA URBANA E A 
LOCALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DO BECO E SEU ENTORNO
Partindo da história do desenvolvimento do Município que foi contextuali-

zado no referencial teórico, busca-se um entendimento sobre a mancha de 

ocupação urbana na região, voltada para a aproximação da área de in-

tervenção. Primeiramente, é necessário localizar a região e caracterizá-

-la, para entender um pouco mais de seu desenvolvimento e de sua origem.

Ao pensar em como ocorreu a ocupação de Maranguape, para se chegar à situ-

ação atual, é necessário recapitular a história do distrito, que teve origem no início 

do século XVIIIXVIII, estreitamente relacionada à disponibilização de recursos naturais 

das regiões de serra úmida, “privilegiadas por suas condições favoráveis à ex-

ploração agrícola por [...] solos férteis, temperaturas amenas, água abundante e 

espessa cobertura vegetal” (COLARES, 2006, p. 51). Deve-se a isso sua exploração 

inicial da área conhecida como Pirapora, localizada nas proximidades do riacho 

homônimo, onde cresceu o primeiro povoado do distrito, e que seguiu deixando 

marcas na paisagem. Já com o passar das décadas finais do século XIXXIX, época 

em que o café era o principal produto de comércio, a cidade passou por maio-

res ocupações e transformações no bairro que hoje é conhecido como o Centro. 

Além disso, sabe-se que o recorte se localiza nas proximidades imediatas do 

Centro e não possui, em seu entorno, nenhuma via que faça paralelo à via su-

pracitada, o que justifica diretamente o seu alto fluxo diário de veículos, in-

cluindo um volume intenso de ônibus intermunicipais e caminhões que saem e 

entram na cidade fazendo esse trajeto. Por ser uma região fortemente resi-

dencial, pouco dotada de infraestrutura, seu trajeto viário se torna perigoso. 

Já em relação ao desenvolvimento da Comunidade do Beco, não foi possível encontrar 

registros documentais de seu processo de formação. Partindo, então, de relatos de mora-

dores da Rua João Barbosa, conseguiram-se, a partir de diálogos e conversas com alguns 

dos habitantes mais antigos, que chegaram à região em 1954, algumas informações:

Essas informações serão alimentadas e complementadas mais 

adiante, com o desenvolvimento das metodologias aplicadas. 

Durante o início do século XXXX, seu crescimento foi direcionado para a região sudeste da 

cidade, onde se localiza o recorte de intervenção do estudo, região sobre cuja formação 

pouco se têm informações, mas cujo crescimento foi facilitado pela chegada do ramal 

da estrada de ferro, favorecendo a interligação com a capital (COLARES, 2006, p. 57).

Dentre os poucos dados disponíveis, tem-se que, entre 1915 e 1920 1915 e 1920, a cidade passa a 

se desenvolver novamente no sopé da serra, nas regiões conhecidas como Gavião 

e Guabiraba, com o grande surto migratório das secas de 1915, ocupando uma área 

limitada pelo rio Gavião. Na mesma época, na serra, vai sendo iniciado um processo 

de cultura da banana, que permanece ainda hoje, trazendo consequências negati-

vas para a situação ambiental da Serra de Maranguape (COLARES, 2006, p. 58).

Especificada a caracterização do recorte, tem-se provavelmente como patamar ini-

cial de desenvolvimento a Rua João Barbosa, via que interliga a região central do 

distrito aos bairros Tangueira e Coité, fazendo conexão, a partir da via projetada 

71, ou CE-065, popularmente conhecida como “estrada nova”, com o restante dos 

distritos e também com os municípios de Pacatuba e Maracanaú. Essa via projetada 

só foi construída no final da década de 19901990 pelo Governo do Estado. Foi apenas 

após a sua criação que a região, apesar de já habitada, começou a ser adensa-

da, principalmente da perspectiva residencial, fato que ainda está em processo de 

desenvolvimento até os dias atuais. Nesse sentido, Colares (2006, p. 43) descreve:

[…] destacam-se: a construção da igreja matriz; a abertura de 

espaços para construção de praças (1862); agência postal 

de correios e telégrafos (1886); arborização das ruas (1910), 

reforma no mercado público (1911), limpeza de ruas e terre-

nos baldios (1912), iluminação pública de acetileno (1910) e 

chegada da energia elétrica (1917) (COLARES, 2006, p.54).

A morfologia urbana acaba sendo delineada por um 

elemento norteador de grande relevância, a CE-065, 

comprovando a importância desse corredor no dire-

cionamento e crescimento físico da cidade e, portan-

to, induzindo transformações no restante do município. 

“Aí em 58... quando foi? Até 59 o trem passava, ali na casa 

do Nilton não tinha nada. Na praça da estação era só a es-

tação, mas tudo foi modificado, tinha só a Rua São Tarcísio 

e aquelas casinhas lá, aqui atrás não tinha nada” (pessoa 1).

“Esse pessoal aí do beco, que veio morar aí depois que o 

trem foi desativado, é tudo parente do pessoal aqui da 

rua, [...] que eles ficaram com o terreno, foram ficando, 

não tinha nada, aí construíram as casas [...] se tu for pa-

rar pra ver, tem casa aqui da frente [Rua João Barbosa] 

que tem passagem lá pra traz [Rua do Trilho]” (pessoa 1).

“Tem um pessoal daqui que a gente vendeu a escritura do terre-

no, um pessoal que mora do lado, que aumentou o quintal e tudo 

o mais, mas essa ocupação aí do beco foi chegando” (pessoa 2).

“O trem passava aqui [Rua do Trilho], entrava pela Rua 

São Tarcísio, aí fazia a curva lá na frente, que não tinha a 

rodoviária, era só terreno, aí, saía aqui, na casa do Nilton, 

nesse ‘bequinho’ [...] quando ele vinha pra estação, já ficava 

‘em ponto’ de voltar, já [...] ali na casa do Nilton era um tri-

lho de trem, aquele beco ali era uma curva de trem, aque-

las casinhas tudinho que tem [...] ali era tudo trem” (pessoa 1).
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contextualização
precariedade habitacional
A maior fonte de informações no quesito de aglomerados subnormais existen-

tes no Brasil é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que pro-

duz suas informações a partir de censos e pesquisas realizados em todo o 

território nacional. Sabe-se, porém, que, como em várias das aglomerações ur-

banas, principalmente de regiões metropolitanas ou interiores, a desigualdade 

social é um fator predominante em grande parte do recorte urba-

no pesquisado, fator que faz com que tais aglomerações por mui-

tas vezes não sejam analisadas e espacializadas como deveriam ser.

Dito isso, o Mapa 6 traz duas informações. A primeira mais especifica, tra-

ta dos 12 aglomerados subnormais do município, segundo informações do 

IBGE (2019), localizados no recorte urbano do distrito Sede de Maranguape.

EXPANSÃO DA MANCHA URBANA

mapa 06 - mapa de localização de periferias do distrito sede

fonte - elaborado pela autora com base em dados do google earth e IBGE

mapa 05 - mancha urbana do distrito sede - maranguape

fonte - elaborado pela autora com base em dados do google earth
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Além desses aglomerados, outra informação relevante para essa análise é a localiza-

ção de alguns dos principais recortes que não se encontram mapeados ou delimita-

dos – regiões periféricas, que também sofrem com precariedade social, habitacional, 

infraestrutural ou são ameaçadas constantemente pela insegurança e pela violência 

urbana, suportando falta de assistência e de recursos governamentais. São eles, no 

sentido norte-sul: Bairro Novo Maranguape: Área Verde (Figura 27, n. 1 do Mapa  Bairro Novo Maranguape: Área Verde (Figura 27, n. 1 do Mapa 

6), e Comunidade do Prourb (Figura 28, n. 3 do Mapa 6); Bairro Tangueira: Comuni-6), e Comunidade do Prourb (Figura 28, n. 3 do Mapa 6); Bairro Tangueira: Comuni-

dade do Beco (Figura 29, n. 5 do Mapa 6), alguns outros recortes do Bairro Parque dade do Beco (Figura 29, n. 5 do Mapa 6), alguns outros recortes do Bairro Parque 

São João (Figura 30, n. 6 do Mapa 6) e Bairro Coité (Figura 31, n. 7 do Mapa 6).São João (Figura 30, n. 6 do Mapa 6) e Bairro Coité (Figura 31, n. 7 do Mapa 6).

Dado o foco do estudo em questão, percebe-se um distanciamento por parte da 

instância governamental do Município e, de certo modo, por parte das fontes 

de pesquisa, que invisibilizam grande parte da população. Esta, apesar de habi-

tar o distrito sede, localizado na zona urbana municipal, não recebe a infraes-

trutura necessária para locomoção, lazer, habitabilidade e saneamento básico.

precariedade habitacional

figura 24 - rua localizada na área verde

fonte - google earth

figura 25 - rua localizada no prourb

fonte - google earth

figura 26 - rua localizada na comunidade do beco

fonte - google earth

figura 27 - rua localizada no parque são joão

fonte - google earth

figura 28 - rua localizada no coité

fonte - google earth
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Nos Mapas 7 e 8, estão representados a densidade demográfica e o índice de esgotamento sanitário dos re-

cortes citados. De acordo com o mapa de densidade, pode-se observar que as regiões possuem em sua maior 

parte densidade baixa (de 0 a 25 habitantes por hectare), o que traz a questão que, apesar de ser uma região 

de núcleos ocupados bem adensados, estão localizados nas áreas menos ocupadas do distrito, exceto pelo 

recorte 3 e 4, que estão mais próximos ao Bairro Centro. E de acordo com o mapa de esgotamento sanitário, os 

recortes 1, 3 e 5 possuem em torno de 20% a 40% de cobertura de rede de esgoto, e os recortes 2 e 4, está en-

tre 40% e 59% de cobertura, sendo, em todos os casos, baixa, por se tratar de um recorte urbano do município.

Por fim, a escolha da Comunidade do Beco como área 

de estudo e intervenção se deu, além de sua realidade 

de ocupação que, por décadas, constrói sua vida em um 

terreno sem a posse, também pelo reconhecimento de 

suas necessidades infraestruturais e sociais básicas, por 

uma relação de vivências pessoais e afetivas da autora, 

que, como habitante e caminhante de Maranguape e 

da região, reconhece a localização como potencialmen-

te privilegiada pela proximidade com o centro comercial 

e pela necessidade de reconhecimento de uma iden-

tidade local pelos próprios habitantes, que, pela falta 

de visibilidade e incentivo que há décadas assola a re-

gião, já não criam laços de cuidado e zelo com o lugar. 

contextualização
aspectos socioeconômicos

A análise do recorte partirá de seus aspectos socioeconômicos, e da bus-

ca de identificação do espaço quanto a sua densidade por hectare, da ren-

da por domicilio, empregabilidade e escolaridade da população, para com-

preensão espacial quanto as problemáticas de desenvolvimento humano.

precariedade habitacional

mapa 07 e 08 - mapas de densinadade do distrito e de esgotamento 

sanitário do distrito

fonte - elaborado pela autora com base em dados do google eart e 

censo IBGE (2010) 

mapa 09 -  densidade demográfica por setor censitário do recorte

fonte - elaborado pela autora com base em dados do google eart e censo IBGE (2010) 
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Existe, porém, uma análise a mais a ser feita diante desse mapa: a comunidade está 

inserida em um setor censitário muito adensado, em uma região diversa e ocupada 

que não aparece por completo no mapa. Diante das outras análises acerca da 

comunidade e suas problemáticas urbanas e sociais, sabe-se que essa renda mé-

dia não necessariamente diz respeito a uma qualidade de vida para a população 

residente, tratando-se apenas de um fator agregador para o estudo em questão.

Além disso, existem outros fatores locais a serem analisados que podem ser re-

levantes para os estudos socioeconômicos, como o percentual de empregabi-

lidade local, que também se reflete no rendimento mensal da região. De acor-

do com dados do IBGE (2010), a proporção de pessoas ocupadas no município 

é de apenas 12,8% (Gráfico 2) em relação à população total, com renda média 

mensal de até 1,5 salário mínimo – o que é considerada uma proporção mínima 

de disponibilidade empregatícia no Município, somando uma parcela de cerca 

de 87,2% de pessoas desocupadas ou subempregadas autônomas. Isso se refle-

te também na realidade local da busca por empregabilidade nos municípios vi-

zinhos (Maracanaú e Fortaleza), conhecido como movimento pendular urbano.

Quanto à educação, de acordo com o    IBGE (2010) o Mu-

nicípio conta com taxa de escolaridade de 94,9%  ( Gráfico 1 

aspectos socioeconômicos

De acordo com os setores censitários, no Mapa 9, pode-se concluir que a den-

sidade demográfica da região possui diferenças claras, mais marcantes entre as 

densidades a sul e a norte da via principal (Rua João Barbosa). A sul, iniciando do 

centro comercial da cidade, englobando a comunidade e arredores, a densidade 

demográfica está em torno de 25 a 75 habitantes por hectare, enquanto a região 

mais afastada do centro, a norte da via principal e às margens da CE-065, possui 

a densidade muito baixa, de 0 a 25 habitantes por hectare, provavelmente por 

se tratar de uma área não loteada e não dotada de infraestruturas necessárias 

à ocupação, sendo preponderantemente composta por vegetação natural. Sua 

baixa densidade também parece se dever à existência do recurso hídrico, o qual 

pode dificultar ocupação apesar de não se tratar de uma área preservada. Já 

a região mais densa e ocupada, apesar seus lotes pequenos e vias estreitas, é 

uma região que cresce a cada dia, localizada mais a sul do mapa, nas proximida-

des do Parque São João e Aldeoma, dois dos bairros mais adensados do distrito.

Outro fator a ser analisado consiste no rendimento mensal por domicílio, que per-

mite uma reflexão social, econômica e urbana da população residente. De acor-

do com o Mapa 10, pode-se perceber que a região se caracteriza por uma 

população de renda baixa, sendo que a renda se concentra à medida que se 

aproxima da região central do distrito. Mais a leste e a sul, a média de renda 

por domicilio está entre 250 e 500 reais; na região mais próxima do centro co-

mercial, a leste, nos arredores da comunidade, a renda média está em torno 

500 a 700 reais; enquanto no setor que engloba a Comunidade do Beco, a 

média de renda por domicilio está entre as mais altas, entre 750 a 1000 reais. 

mapa 10 - rendimento mensal médio por domicilio do recorte

fonte - elaborado pela autora com base em dados do google eart e censo IBGE (2010) 

gráfico 01 e 02 - taxa de escolaridade municipal e proporção de empregabilidade municipal

fonte - elaborado pela autora com base em informações do IBGE cidades
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morfologia urbana
zoneamento
O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Município de Maranguape (PD-

DUMM), elaborado em 2000, apresenta uma classificação de zonas pouco especi-

fica no que diz respeito a instrumentos utilizados no distrito, mas, ao analisar a morfolo-

gia do recorte, tem-se que ele se localiza em duas zonas: a Zona Residencial 2 (ZR2) e, 

em sua maior porção, a Zona de Renovação Urbana (ZRU), como mostra o Mapa 11.

A Zona Residencial 2  se caracteriza por ser uma área de baixa densidade e 

por objetivar um maior adensamento residencial, sendo permitida uma única família 

por lote, e proibidas atividades comerciais, de serviço e industriais de médio por-

te, permitindo-se apenas serviços de recreação e institucionais (MARANGUAPE, 

2000, p. 29). O Art. 29 do PDDUMM (MARANGUAPE, 2000, p. 25) diz que:

A Zona de Renovação Urbana (ZRU) está situada na área central da cidade, nas pro-

ximidades da zona comercial. Caracteriza-se por ser uma área deteriorada, pensa-

da para ocorrer a substituição de usos por habitações, serviços e lazer (uso misto). O 

PDDUMM também descreve a área como “as margens do futuro ramal do Metrofor 

e do paço municipal”, projeto que não chegou a ser executado (MARANGUAPE , 

2000, p. 29). O Art. 44 do PDDUMM (MARANGUAPE, 2000, p. 29) estabelece que:

Como mostra a Tabela 3, as zonas nas quais o recorte está inserido, por se tra-

tarem de territórios preponderantemente residenciais ou de pequenos usos 

de serviços de lazer, contam com índices de aproveitamento básico de 1 ou 

1,5 e com gabaritos máximos de edificação, de até 9 metros, no caso da ZR2, 

por ser uma área considerada em geral residencial, e de até 18 metros para 

a ZRU, por ser considerada futuramente para locação de usos de hospe-

dagem e institucionais, por motivos de fluxos que viriam do ramal do Metrofor. 

Levando em consideração que o PDDUMM data de 2000, todos os 

usos aqui colocados serão analisados mais adiante relacionado às aná-

lises dos mapas de uso do solo e gabarito existentes nos dias atuais.

Na ZR2 são permitidos os seguintes usos: 

I - residencial unifamiliar; 

II - comercial e de serviços de pequeno porte com caráter 

local; 

III - misto (residência associada a comércio varejista e/ou servi-

ços em geral);

IV - industrial leve e semi-artesanal; e 

V - institucional – creches, escolas de 1º grau e assemelhados.

Na ZRU é permitido e serão estimulados os seguintes usos: 

I - Residencial unifamiliar;

II - Residencial multifamiliar de alta densidade; 

III - comércio varejista e serviços em geral; 

IV - Meios de hospedagem; 

V - Uso institucional

mapa 11 - rendimento mensal médio por domicilio do recorte

fonte - elaborado pela autora com base em dados do google eart e censo IBGE (2010) 

tabela 03 - indicadores urbanos de ocupação do solo das zonas indicadas

fonte - elaborado pela autora com base em dados do plano diretor do municipio (PDDUMM)
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morfologia urbana
uso do solo
Como dito na introdução do estudo, o objeto de análise trata-se de uma região 

fortemente residencial e pouco adensada. Segundo comprova o mapa de usos 

do solo (Mapa 12), a maior parte de seu território está ocupada por edificações 

residenciais e mistas. Na região mais a oeste, pode-se perceber a predominân-

cia de uso comercial, de serviços e de usos mistos, visto que se trata da apro-

ximação à região central do distrito, onde se localiza todo o foco comercial da 

região, assim como a área de maiores fluxos, por possuir maior aporte infraes-

trutural da região, como mobilidade, lazer e empregabilidade. Além disso, a sul 

e a leste, podem-se ver três blocos de usos industriais, pertencentes às indús-

trias Dakota Nordeste S.A. e Avipec, as quais ocupam boa parte do território.

A análise mostrou sobretudo que, diante da margem de ocupação do ter-

ritório, a expansão residencial continua em crescimento, com a constru-

ção do Residencial Vinicius de Moraes, iniciado em 2017 e financiado 

pelo PMCMV (Programa Minha Casa Minha Vida), ainda em processo de 

construção, o que mostra uma perspectiva de futuras novas habitações.

Diante da análise posterior do zoneamento segundo o PDDUMM (MARAN-

GUAPE, 2000), e rebatendo suas perspectivas na situação atual de ocupa-

ção, 21 anos após sua implementação, vê-se que, na região que diz respeito à 

ZRU, que ocupa a maior parte do recorte, houve situações que não corres-

ponderam às perspectivas do Plano. Um exemplo disso é o ramal do Metrofor 

que estava destinado a vir para a cidade, o que motivou muitas das escolhas 

para implementação de hospedagens e usos institucionais, propostas que não 

se desenvolveram até então, porque o projeto do ramal não foi executado.

figura 29 - vista superior da construção do Residencial Vinicius de moraes

fonte - morefácio - construtora e incorporadora (2020)

mapa 12 - mapa de uso do solo do recorte

fonte - elaborado pela autora com base em dados do google earth 
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morfologia urbana
ocupação do solo
Por se tratar de uma região periférica central  de um município pouco de-

senvolvido, é previsível que, no geral, o gabarito das edificações da ci-

dade não seja muito alto. Existem alguns outros fatores que agregam ain-

da mais a esse resultado, como mostra o Mapa 13 do recorte de análise.  

A volumetria do recorte apresenta um padrão que oscila entre pavimentos térreos 

e edificações de dois ou três pavimentos com pouco ou nenhum recuo lateral e 

pouco recuo frontal, contrastando com o PDDUMM, que colocava esses recuos 

frontais entre 3 e 5 metros, e os recuos laterais entre 1,5 e 3 metros. Foi identifi-

cada também, além dessas, apenas uma edificação de quatro pavimentos, loca-

lizada já nas proximidades da região comercial, com uso do solo comercial. Em 

comparação às diretrizes do Plano Diretor, tem-se que os gabaritos não fogem 

da perspectiva esperada, que descrevem as alturas máximas de até 18 metros. 

A análise de cheios e vazios mostra um recorte urbano fortemente consoli-

dado a leste do Mapa 14, expressando relação com um espaço já adensado 

do bairro Centro do distrito. Já na porção de terra localizada mais a norte e a 

oeste, a morfologia muda significativamente, podendo-se perceber que a pro-

porção de vazios ocupa grande parte do território, possivelmente por tratar-

-se de espaços de terra não loteados, pouco ocupados e localizados às mar-

gens da CE-065 – a qual, conforme mencionado, só foi construída no final da 

década de 1990, e por isso ainda está em início de processo de ocupação

O mapa também mostra, na cor verde, alguns dos terrenos e áreas vazias degra-

dados e áreas de calçadas inseridos na área mais adensada, no perímetro da via 

principal, que, apesar do grande potencial de desenvolvimento de uma identidade, 

de áreas de lazer, de permanência e de usos diversos, encontram-se subutilizados. 

Em destaque, tem-se a edificação ocupante da antiga estação ferroviária de 

Maranguape (Figuras 33 e 34), ponto relevante a ser abordado, pois se tra-

ta de um bem tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Na-

cional (IPHAN), que estabeleceu um instrumento de proteção através da Lei  n. 

11.483/2007 e instituiu o tombamento pelo Decreto-Lei n. 25/1937, visan-

do a preservação da “memória ferroviária” dos bens (CTPF, DEPAM, IPHAN, 

p. 28). Porém, apesar de seu uso hoje por parte da Prefeitura de Maranguape 

como sede da Secretaria de Infraestrutura do Município, o edifício encontra-

-se em estado de subutilização do espaço e de degradação do bem edificado.

³ Assim denominada porque apesar de ser localizada no bairro Centro, a região 
possui diversas características periféricas, como a precarização do acesso a recur-
sos e serviços como mobilidade, acessibilidade, saúde, moradia diga e infraestrutura.

mapa 13 - mapa de gabarito das edificações do recorte

fonte - elaborado pela autora com base em dados do google earth 

figura 30 - estação ativa (foto não datada)

fonte - juarez leitão (2009)

figura 31 - estação em estado de abandono, em 2007

fonte - Hamilton Melo (2007, apud GIESBRECHT, 2009)
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infraestrutura urbana

O IBGE (2010) fornece, entre outras informações, análises de infraestrutu-

ra quanto à adequação dos serviços urbanos aos domicílios, como água, 

esgotamento sanitário, destino do lixo e energia elétrica, como caracteri-

za a Tabela 4. Foi a partir dessa caracterização que o estudo buscou ana-

lisar qual a porcentagem de domicílios que estão em adequabilidade em 

relação a essas tipologias de serviços nos setores censitários em questão.

Segundo o Mapa 15 de rede geral de esgoto pluvial dos setores censi-

tários, tem-se que a região menos privilegiada é a zona oeste do mapa, com 

porcentagem de 0 a 20% dos domicílios atendidos. Como já foi dito nos ma-

pas de ocupação do solo, trata-se da região onde estão os terrenos não lo-

teados e pouco ocupados em consequência das poucas décadas de exis-

tência da CE-065, que ainda se encontra em processo de urbanização. 

ocupação do solo

mapa 14 - mapa de ocupação, demarcação de cheios, vazios e terrenos trabalháveis

fonte - elaborado pela autora com base em dados do google earth 

mapa 15 - mapa de esgotamento sanitário em rede geral

fonte - elaborado pela autora com base em dados do google earth e do censo IBGE (2010)

tabela 04 - adequação dos serviços aos domicilios - Brasil

fonte - IBGE, censo demográfico  2010
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As informações de destinação de lixo, rede de abastecimento de água e 

distribuição de energia elétrica em todos os setores censitários do recor-

te estão com as mesmas proporções: destinação de lixo e abastecimento de 

água em torno de 80% (Gráficos 3 e 4) e energia elétrica entre 95% a 100% 

(Gráfico 5) de abrangência, por se tratar de uma região da zona urbana.

Já nas regiões que contornam o centro comercial, a norte e a sul do mapa, a rede de 

esgoto tem entre 20% e 40% de abrangência. O que se observa no setor que com-

preende a Comunidade do Beco, a leste do recorte, é abrangência de 40 a 59% 

de rede de esgoto, o que pode ser considerado um alto percentual. O setor tam-

bém compreende outras regiões adensadas dos bairros Centro e Parque Santa Fé.

mobilidade e caminhabilidade
classificação viária

O PDDUMM (MARANGUAPE, 2000) não possui uma cartografia espe-

cífica que espacialize sua classificação viária, o que seria de extrema uti-

lidade para uma análise das tipologias viárias existentes. Pode-se absor-

ver do Plano que a região está cercada por duas vias de fluxo intenso, 

destinadas a receber grande volume e tráfego: a Avenida Chico Anysio, via troncal 

3, às margens do Terminal Rodoviário de Maranguape, e a CE-065, via tron-

cal 1, que faz ligação entre os caminhos de Fortaleza e do Interior do Município. 

 

Além disso, sabe-se que a região se localiza nas proximidades imediatas do Cen-

tro e não possui, em seu entorno, nenhuma via que faça paralelo à via troncal 2 

(correspondente à Rua João Barbosa), o que justifica diretamente no seu alto fluxo 

diário de veículos, incluindo um volume intenso de caminhões que saem e entram na 

cidade. E, por ser uma região fortemente residencial pouco dotada de infraestru-

tura, seu trajeto viário se torna perigoso e sem capacidade para essa demanda.

A partir das características listadas no Plano Diretor, na Lei do Sistema Viário Básico 

de Maranguape (MARANGUAPE, 2000), que confere a essas três subcategorias 

de vias características básicas, como faixa exclusiva para transporte coletivo, ci-

clovias e calçadas, e dimensões mínimas para cada uma das tipologias, pode-se 

perceber a discrepância da não aplicação da lei no decorrer de duas décadas.

grafico 05 - distribuição de rede elétrica por setores censitários

fonte - elaborado pela autora com base em informações do censo IBGE (2010)

mapa 16 - mapa de classificação viária

fonte - elaborado pela autora com base em dados do google earth e do PDDUMM

tabela 05 - caracterização viária segundo o PDDUMM com destaque para as vias troncais

fonte - elaborado pela autora com base em dados do PDDUMM
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mobilidade e caminhabilidade mobilidade e caminhabilidade
transporte coletivo infraestrutura de vias e calçadas
Esta análise foi desenvolvida para mostrar como ocorrem os principais tra-

jetos de transportes coletivos na região central do distrito e como isso afe-

ta a problemática da mobilidade do recorte. O mapa 17 indica o tra-

jeto do transporte coletivo tipo ônibus intermunicipal, que parte sentido 

Terminal Rodoviário de Maranguape às cidades de Fortaleza e Maraca-

naú, transitando pelos bairros Centro, Outra Banda e Novo Maranguape 1.

O mapa 18 indica o trajeto do transporte coletivo tipo “topique” que circula inter-

namente por entre os bairros do distrito, bem como entre os distritos do interior 

do município. Para essa análise é necessário constar que o distrito conta com 4 

trajetos que iniciam com esse itinerário, e se distribuem por entre os bairros, al-

gumas seguem em direção ao Parque São João, Parque Iracema, Santos Dumont, 

Parque Santa Fé e retornam ao Novo Maranguape, passando pelo centro, ou-

tras seguem em direção ao Novo Parque Iracema, outras seguem em direção ao 

bairro Coité. Fica evidente o distanciamento do transporte coletivo para a região.

Para continuação da análise de mobilidade e caminhabilidade, cabe ci-

tar um trecho do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano do Muni-

cípio de Maranguape, em seu Art. 3º (MARANGUAPE, 2000, p. 6):

A respeito disso, o Mapa 19 analisa e especifica as problemáticas relacionadas 

aos deslocamentos a pé, de bicicleta e de automóveis. Nesse sentido, o recorte pos-

sui um contrastante traçado viário espontâneo, com uma grande via de mais de 1km 

de comprimento (Rua João Barbosa), que compõe uma região onde não há parcela-

mento do solo e por isso não existem vias paralelas ou perpendiculares que permi-

tam uma boa fluidez de mobilidade. Essa configuração torna a Rua do Trilho uma via 

de refúgio, cujo fluxo diário, não só de pedestres, como também de veículos, se torna 

constante, apesar de suas condições de infraestrutura urbana não serem favoráveis, 

o que acaba por torná-la uma opção secundária de acesso ao centro da cidade. 

O mapa abrange, assim, a via principal de maior fluxo – a Rua João Bar-

bosa –, além da via que permeia a Comunidade do Beco – denominada 

Rua do Trilho –, explorando seus aspectos viários aplicados à mobilidade ati-

va, além de aspectos que envolvam a caminhabilidade e a acessibilidade ur-

bana, analisando também a qualidade das vias e a existência e a estrutura 

de passeios e calçadas (aspectos listados e enumerados nas Figuras 35 a 49).

§ 1º - A acessibilidade terá por base um sistema viário abran-

gente e com alcance equitativo, favorecendo os desloca-

mentos a pé, de bicicleta e de automóveis, e oportunizando 

a implantação de um circuito de transporte público que de-

verá conectar todos os centros das unidades de vizinhança. 

mapa 17 - mapa de trajetos e paradas de ônibus intermunicipais 

fonte - elaborado pela autora com base em dados do google earth

mapa 18 - mapa de trajetos e paradas de topiques internas 

fonte - elaborado pela autora com base em dados do google earth
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infraestrutura de vias e calçadas

mapa 19 - mapa de de infraestrutura de calçadas, passeios e vias do recorte 

fonte - elaborado pela autora com base em dados do google earth

figura 32 - infraestrutura de vias e calçadas

fonte - Google Earth (modificado pela autora)

figura 33- infraestrutura de vias e calçadas

fonte - Google Earth (modificado pela autora)

figura 34- infraestrutura de vias e calçadas

fonte - Google Earth (modificado pela autora)

figura 36- infraestrutura de vias e calçadas

fonte - Google Earth (modificado pela autora)

figura 35- infraestrutura de vias e calçadas

fonte - Google Earth (modificado pela autora)

figura 37 - infraestrutura de vias e calçadas

fonte - Google Earth (modificado pela autora)
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infraestrutura de vias e calçadas

figura 38- infraestrutura de vias e calçadas

fonte - Google Earth (modificado pela autora)

figura 40 - infraestrutura de vias e calçadas

fonte - Google Earth (modificado pela autora)

figura 42 - infraestrutura de vias e calçadas

fonte - Google Earth (modificado pela autora)

figura 44 - infraestrutura de vias e calçadas

fonte - Google Earth (modificado pela autora)

figura 39 - infraestrutura de vias e calçadas

fonte - Google Earth (modificado pela autora)

figura 41 - infraestrutura de vias e calçadas

fonte - Google Earth (modificado pela autora)

figura 43 - infraestrutura de vias e calçadas

fonte - Google Earth (modificado pela autora)

figura 45 - infraestrutura de vias e calçadas

fonte - Google Earth (modificado pela autora)
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De acordo com o Mapa 20, foi possível analisar o dimensionamento geral das 

principais vias do recorte, a Rua João Barbosa, a Rua do Trilho, assim como a 

continuação do beco existente. Ele foi dividido em ampliações 1, 2 e 3, como 

mostram as figuras abaixo. Na Figura 47, vê-se o recorte que vai do Termi-

nal Rodoviário até o Residencial Vinicius de Moraes, e conta com dois cortes 

esquemáticos de dimensionamentos feitos in loco. A Figura 48 indica todo o 

trajeto da Rua do Trilho, também com seus respectivos cortes esquemáticos e 

dimensões extraídas in loco. E, na Figura 49, o limite vai até o encontro da Rua 

João Barbosa com a CE-065, com dimensionamento feito da mesma forma 

que as outras ampliações. Pode-se perceber que a Rua João Barbosa pos-

sui medidas entre 7 e 10 metros, e a Rua do Trilho varia entre 3 e 4 metros.

infraestrutura de vias e calçadas

figura 46 - infraestrutura de vias e calçadas

fonte - Google Earth (modificado pela autora)

mapa 20 - mapa de ampliações para dimensão das vias

fonte - elaborado pela autora com base em dados do google earth

figura 47- ampliação 1 e cortes esquemáticos das vias existentes

fontes - elaborado pela autora

figura 48- ampliação 2 e cortes esquemáticos das vias existentes

fontes - elaborado pela autora

figura 49- ampliação 3 e cortes esquemáticos das vias existentes

fontes - elaborado pela autora
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mobilidade e caminhabilidade
arborização e condicionantes

Além da infraestrutura viária, é importante a análise de outros fatores que in-

terfiram no conforto ambiental de seus usuários. Para isso, o estudo irá ana-

lisar os condicionantes climáticos e a arborização local e como os mes-

mos podem interferir na realidade urbana local, como mostra o mapa 21.  

O fato de o recorte apresentado ser parcialmente desocupado, não loteado e permeado 

por vegetação natural, consequentemente se reflete na situação vista, com a ausência 

de calçadas e passeios em todo o trajeto, o que afeta diretamente a caminhabilidade local.

Além disso, apesar de o mapa mostrar uma grande massa vegetal e arbórea, 

essa existência vegetal não está relacionada a uma caminhada confortável, visto 

que, além escassez dos passeios, não há vegetação como árvores para confor-

to ambiental, ou canteiros e jardins que propiciem uma caminhada segura para-

lela às vias de automóveis. Em suma, a vegetação existente é uma massa natu-

ral relativa ao ambiente não ocupado, em sua maioria. As árvores nas vias de 

pedestres existentes no mapa são majoritariamente localizadas nos arredores 

do Terminal Rodoviário de Maranguape e em alguns locais pontuais da Rua 

João Barbosa, e, nesse caso, não acompanhando infraestruturas de calçadas.  

A análise de ventilação complementa o estudo, refletindo-se no conforto urbano. 

para isso, o esquema exibido na Figura 50 mostra como a ventilação incide no re-

corte da região: a maior incidência provém do leste, com ventos de 0 a 2m/s, de 2 a 

4m/s e de 4 a 6m/s, além de ventos provenientes do sudeste e do Sul, de 0 a 2m/s 

e de 2 a 4 m/s, que são influentes nas ilhas de calor e nas sensações térmicas locais.

Além da análise de ventilação, é relevante para o desenvolvimento de um diag-

nostico urbano o levantamento dos perfis topográficos locais; não havendo car-

tografia topográfica municipal de Maranguape, o diagnóstico foi feito a par-

tir de dados gerados pelo Google Earth, em cortes, espacializados no Mapa 

22. Observa-se então que o desnível da Rua João Barbosa varia entre 64 

e 71 metros de altitude, em corte transversal; a Rua do Trilho varia entre 69 e 

70 metros; e a Rua da Trilha (assim denominada pela autora) está em torno de 

70 metros de altitude, transversalmente, de acordo com a Figura 50. A diferen-

ça topográfica do recorte, portanto, tem variação baixa em relação às distâncias.

mapa 21 - mapa de vegetação e arborização do recorte

fonte - elaborado pela autora com base em dados do google earth

figura 50 - esquema de ventilação

fontes - elaborado pela autora com base em dados do projeteee

mapa 22 - mapa de perfis topográficos

fonte - elaborado pela autora com base em dados do google earth
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síntese urbana

Em síntese, o perímetro do recorte compreende uma região predominantemente re-

sidencial, com uma concentração maior de comércios e serviços nas proximidades da 

zona comercial do centro, distribuídos ao longo da via principal (Rua João Barbosa). Essa 

via recebe grande fluxo diário de veículos e pedestres e em todo seu comprimento, de 

cerca de 1,2km, encontra-se desassistida de infraestrutura viária, com pavimentação 

obstruída, ausência de sinalização e equipamentos urbanos de controle de velocidade. 

Além disso, as calçadas relativas a essa via se encontram sem infraestrutura, ina-

cessíveis ou inexistentes, não permitindo o exercício da caminhabilidade local, as-

sim como as áreas livres do entorno, que se encontram degradadas, subutiliza-

das ou inexistentes, não permitindo o exercício do direito cidadão de lazer ou a 

identificação com o espaço habitado por parte da população. Ademais, desta-

ca-se a existência de uma escola de Ensino Fundamental, de um sítio de artes e 

artesanatos, e de duas igrejas, que agem como aglomerantes de pedestres em 

dados momentos do dia e deveriam ser considerados dentro do espaço urbano.

Dentro da Comunidade do Beco, mais especificamente, existem dois pontos a 

serem ponderados para a análise síntese: o primeiro é a existência de um aglo-

merado residencial que necessita de requalificação urbana, direito à segurança 

de posse da terra e direito à moradia digna de qualidade. Além disso, a Rua 

do Trilho caracteriza-se por não ser pavimentada, não possuir dimensões su-

ficientes para haver faixas de veículos e de passeio, e por isso ambos circulam 

no mesmo espaço, tornando-a insegura e desconfortável, sendo necessário um 

redirecionamento de suas funções. Essas caracterizações estão espacializadas 

no Mapa 23 e especificadas como problemas e potencialidades na Tabela 6. 

Com base na Tabela 6, após a classificação dos problemas e potencialidades da Comunidade do Beco, foi possível extrair a matriz de conflitos e a partir daí pude-

ram ser traçadas as diretrizes para as ações que serão aplicadas em fase de projeto para requalificação da área, separados em diretrizes orientadas para a comu-

nidade e suas questões relacionadas a moradia, mobilidade e caminhabilidade local, questões relacionadas aos espaços livres, e diretrizes orientadas a ações sociais.

condicionantes

figura 51 - cortes esquemáticos dos perfis topográficos existentes

fontes - elaborado pela autora com base em dados do google earth

mapa 23 - mapa de sintese urbana

fonte - elaborado pela autora
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processos participativos processos participativos
cartografia social

Partindo da complexidade da realidade relatada no distrito, da ausên-

cia dos estudos e de análises pré-definidas que auxiliem no desenvolvimen-

to de um estudo direcional baseado em instrumentos ou em dados que re-

flitam a realidade local, faz-se necessário, para o desenvolvimento de um 

diagnostico focal e mais futuramente de um projeto bem definido, de um pro-

cesso metodológico participativo aplicado em pesquisas de campo, como pro-

postas de complementação facilitadora da percepção socioespacial da região.

Para isso, buscou-se, juntamente com a população local, o desenvolvimento de 

métodos dos encontros, métodos dos encontros, com a utilização da cartografia social,cartografia social, e oficina de pro-oficina de pro-

jetos participativos,jetos participativos, para que seja possível uma maior abrangência de discus-

sões agregadoras para a compreensão dos problemas concretos do cotidia-

no de quem vive, considerando o pensamento e a apropriação da realidade.

A cartografia social cartografia social permite que a visão pessoal e coletiva da população seja espe-

cializada em mapas, de forma livre e autoexplicativa, em cores e símbolos, possibili-

tando que os agentes envolvidos no conflito possam relatar os problemas e elabo-

rar juntos seu mapa, articulando um processo de diagnóstico e projeto em conjunto 

com o a perspectiva técnica de recuperação do lugar (MORAES DA COSTA, 2010).

Além da espacialização com a cartografia social, a oficina de projeto par-oficina de projeto par-

ticipativoticipativo vem como elemento agregador no quesito desenvolvimento lo-

cal, pois é também do ponto de vista cotidiano do morador que se pode des-

cobrir o que é necessário para o bem-estar da população, como quais 

equipamentos são necessários ou qual sua identificação com o espaço habitado.

A cartografia social foi desenvolvida como uma ferramenta de pesquisa e ação 

que aproxima a comunidade de seu espaço por meio da elaboração de ma-

pas que evidenciem a percepção coletiva do próprio território vivido, como 

forma de buscar as melhores soluções para a realidade local (COSTA, 2010).

O processo ocorreu de forma intuitiva para que os participantes pudessem compre-

ender a cartografia e trabalhar com ela, de modo que o mapa pudesse ser elaborado 

em grupo com intercâmbio de ideias e conversação. A ideia era que, a partir desse 

processo, fosse possível extrair um mapa de diagnóstico social para que, futuramen-

te, fosse produzido também coletivamente um mapa do futuro, ou “mapa dos sonhos”:

I. Mapa do presente (diagnóstico social): busca relatar os con-

flitos, carências, riscos, vulnerabilidades, assim como as características 

agregadoras e potencialidades, além das relações sociais da popula-

ção com o meio urbano, identificando, se possível, os cenários existentes.

II. Mapa do futuro (ou mapa dos sonhos): trata da forma urbana e social que 

eles desejam para o amanhã, não se relacionando a uma utopia, mas sim um im-

pulso inicial da visão daquilo pelo que se deseja lutar. (MORAES DA COSTA, 2010)

No total estiveram presentes 16 pessoas na dinâmica. Para não haver aglo-

meração, tendo em vista o contexto da Pandemia de Covid-19, ela ocorreu 

em um terreno aberto de calçada onde cotidianamente há encontro de mora-

dores. Além disso, foi disponibilizado álcool e máscaras extras para proteção 

de todos. Na oficina, foram disponibilizados ainda lápis de cor, canetinhas, co-

las coloridas, canetas, lápis, pranchetas com folhas de ofícios para que pudes-

sem também escrever algo que não pudesse ser desenhado. Foram criados 

símbolos e textos para tornar o processo mais didático e compreensivo a todos.

sintese urbana

tabela 06 - Análise síntese de problemas, potencialidades e diretrizes

fonte - elaborado pela autora

figura 52 - imagem da aplicação da cartografia social na rua joão barbosa

fontes - arquivo pessoal
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Vale destacar que, para a situação local, a aplicação da cartografia social foi uma 

experiência completamente nova, uma vez que o Município não conta com proces-

sos participativos em nenhum âmbito público, que a região não possui centro comu-

nitário, há pouco conhecimento sobre o Plano Diretor, sobre ações urbanas e sobre 

a importância do coletivo no desenvolvimento de um novo planejamento urbano. 

Inclusive, destaca-se que o próprio Plano Diretor do Município não é atualizado 

desde 2000, e que isso tem por consequência a falta de diálogo e de compartilha-

mento de informações acerca dos direitos da população quanto ao espaço urbano.

Como resultado da cartografia social, obtiveram-se debates e questio-

namentos relacionando, principalmente, iluminação e segurança, mobili-

dade e segurança, e acessibilidade e segurança, situando essas proble-

máticas de forma bastante concentrada no percurso da Rua do Trilho. 

cartografia social

figura 53 - materiais disponibilizados para desenvolvimento da cartografia social 

fontes - arquivo pessoal

figura 54 - materiais disponibilizados para desenvolvimento da oficina

fontes - arquivo pessoal

figura 55 - resultado final da aplicação da cartografia social

fontes - arquivo pessoal
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Em princípio, como dito, a ideia seria desenvolver uma primeira oficina para pro-

dução de um diagnóstico de acordo com a visão dos moradores, para então 

ser elaborado um primeiro plano de intervenção somente com a visão técnica 

da autora do estudo, e, em seguida, em uma segunda oficina, seria aplicado no-

vamente o processo participativo, para que os moradores compartilhassem sua 

visão acerca de suas necessidades e ambições futuras para o espaço habitado. 

Porém, no decorrer da primeira oficina, espontaneamente, alguns participantes aca-

baram por falar, desenhar e escrever algumas de suas necessidades e sonhos para o 

local, como: a inserção de uma produção de alimentos orgânicos comunitários que já 

existira havia alguns anos, servindo para consumo local; a criação de uma rota de trans-

porte para a área; a criação de equipamentos que atendam às novas demandas locais 

etc., necessidades essas que foram pensadas junto ao planejamento das intervenções.

Após a aplicação do diagnóstico participativo para o desenvolvimento do “mapa do 

presente”, tinha-se em vista a realização de uma segunda oficina, que serviria como 

elemento complementar no sentido de alimentar de forma mais propositiva as ideias, 

podendo gerar soluções mais completas às necessidades existentes, ou ir além disso, de 

acordo com a visão dos moradores, trazendo as temáticas mais relevantes para suas 

vivências e lutas cotidianas,e  fechando as lacunas que pudessem existir para propos-

tas de um estudo urbano como este, surgindo como uma ideia de “mapa dos sonhos”.

Com a escalada da pandemia de Covid-19, no entanto, não foi possí-

vel a aplicação de uma segunda metodologia coletiva, priorizando-se a 

saúde pública e o bem-estar social. Fo, assim, ainda o produto da primei-

ra oficina, que acabou gerando mais frutos que o previsto, que tornou possível 

obter informações sobre equipamentos e mobiliários adequados para o desenvol-

vimento de um projeto congruente com as necessidades e desejos da população. 

cartografia social

Os participantes espacializaram os principais locais de falta de iluminação, vias 

desestruturadas ou inexistentes, os principais problemas de acessibilidade (ape-

sar de todo o entorno não ser dotado de acessibilidade devido à ausência de 

calçadas), locando também os pontos de maior acúmulo de lixo pela coleta di-

minuta, e conseguiram, além disso, pontuar locais onde desenvolvem atividades 

de lazer ou esporte, e coisas que já existiram e deveriam voltar, como o exem-

plo da horta de orgânicos. Pode-se, daí, concluir coletivamente a inexistência 

de assistência pública aos moradores da Rua do Trilho em quesitos como ilumi-

nação, pavimentação e coleta diária, entre outros previamente mencionados.

figura 56 - conversação e desenvolvimento da oficina

fontes - arquivo pessoal

figura 57 - resultado do diálogo sobre as nexessidades e quereres da população

fontes - arquivo pessoal
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plano geral de intervenção

O projeto aqui apresentado busca gerar soluções nos diversos âmbitos urba-

nos, como discutido anteriormente: desde a escala urbana, com a busca de con-

dições de infraestrutura necessárias ao habitar, com a garantia do livre acesso 

ao espaço público, nos aspectos da mobilidade (não motorizada e de transpor-

tes coletivos de qualidade) e da acessibilidade, buscando a integração social por 

meio da criação de espaços de lazer e coletividade, e ações de que garantam 

a dinamicidade, a participação identitária da comunidade e a vitalidade nes-

ses espaços, até a escala habitacional, com a busca de condições de moradia 

digna e direito à posse aos que já ocupam e se sentem pertencentes ao lugar.

Outros equipamentos foram pensados para fomentar o senso de coletivida-

de e identidade comum já existente. Para isso, propôs-se a criação de um cen-

tro comunitário como um lugar de referência para todos os moradores, as-

sim incentivando a realização de reuniões, debates, oficinas, palestras, entre 

outros processos que só um ambiente direcionado à comunidade pode propiciar.

A criação do centro de reciclagem, por sua vez, vem como elemento agregador a um 

equipamento já existente no entorno: um posto de coleta de materiais recicláveis, que 

hoje em dia faz apenas coleta e separação desses materiais para serem vendidos, e 

pode ser utilizado de forma a funcionar como fonte de serviços e inovação para a região. 

Além disso, o recorte conta com três espaços principais utilizados como lazer: o 

primeiro é o campo existente, que hoje é utilizado esporadicamente para jogos 

ou eventos, por questões de insegurança e falta de infraestrutura. O segundo é o 

espaço demarcado na região a leste do recorte, onde, por ser uma área onde as 

casas foram construídas recuadas, a região frontal é usada como ponto de encon-

tro. O terceiro espaço se trata do quarteirão existente na região mais a oeste do 

recorte, como mostra o Mapa 24, terreno não edificado, sem nenhuma infraestru-

tura, que há décadas é usado como área de lazer pelos os moradores da área.

Para melhorar o uso do campo, foi inserida no plano a qualificação do es-

paço, com iluminação e equipamentos necessários, assim como um cen-

tro de apoio ao esporte, com os ambientes relevantes ao pleno desenvol-

vimento do esporte na região. Para os dois espaços públicos de lazer, o 

plano insere infraestrutura de iluminação, pavimentação, mobiliários e outros 

equipamentos, como quiosques de alimentação e de outros comércios locais.

Quanto à irregularidade das habitações e ao direito à moradia digna, em prin-

cípio, o estudo buscava tratar de soluções de regularização fundiária e de reas-

sentamento para a trazer melhores condições à ocupação, porém, após realizada 

a oficina e observada a identificação com o local, viu-se que os moradores não 

relataram problemas com suas habitações, mas destacaram o problema da falta 

de segurança da posse de suas terras, apesar dos mais de 5 ou 10 anos de 

moradia, além dos problemas de insegurança e desconforto urbano como con-

sequência da falta de iluminação, de pavimentação, de drenagem e de infraes-

trutura básica. Por isso, para a solução de moradia, o plano optou por propor 

apenas regularização fundiária das habitações ocupantes da Rua do Trilho e do 

restante do beco, assim como a infraestrutura necessária para sua permanência.

As áreas previstas, assim como a dimensão dos terrenos para os equi-

pamentos de apoio, foram organizadas de acordo com a Tabela 8.

Quanto ao programa de necessidades geral (Mapa 22), de acordo com reinvin-

dicações das pessoas no decorrer da primeira oficina, tem-se a inserção de novos 

equipamentos de apoio que atendam ao aumento da demanda local, como uma 

creche pública e um posto de saúde. Com a recente construção do Residencial 

Vinicius de Moraes, e o consequente acréscimo de 240 famílias à região, e saben-

do que existem sete unidades básicas de saúde e três creches escolas municipais 

que atendem a todo o município, incluindo os distritos do interior, há a necessi-

dade de aumento da oferta de equipamentos. Além disso, os moradores também 

citaram a existência prévia de uma associação por meio da qual a comunidade 

plantava e colhia alimentos orgânicos, fechada há cerca de duas décadas. De acor-

do com eles, essa prática e esse consumo nos dias de hoje lhes são necessários. 

Por isso, a associação comunitária de alimentos orgânicos foi inserida ao plano.

programa de necessidades

tabela 07 - área destinada aos equipamentos indicados no programa de necessidades

fonte - elaborado pela autora

mapa 24 - plano geral de intervenção - programa de necessidades

fonte - elaborado pela autora
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plano de intervenções viárias
Para o planejamento das intervenções viárias, foram levados em consideração as pro-

blemáticas analisadas no diagnóstico, assim como os incômodos relatados pelos mo-

radores, referentes à mobilidade, acessibilidade e caminhabilidade. Essas questões es-

tão diretamente relacionadas entre si dentro do recorte, pela falta de infraestrutura de 

vias e a ausência de calçada, que tem como consequência a desigualdade do acesso 

urbano por idosos, deficientes físicos e mulheres com carrinhos de bebê, por exemplo.

De acordo com o mapa 25, para o perímetro linear de intervenção da Rua 

João Barbosa, que tem largura variante entre 7 a 10 metros, tem-se como 

plano a mudança de via de mão dupla para uma via de mão única que pos-

sa receber uma ciclofaixa, conectando o bairro Centro à ciclovia existen-

te na CE-065, além de receber pela primeira vez uma rota de transporte co-

letivo interbairros, vinda do sentido Parque São João – Centro. Ainda nesse 

perímetro, como medidas de acessibilidade e caminhabilidade, propôs-se novos 

passeios que até então não existem na maior parte do trajeto, com implemen-

tação de arborização, equipamentos e iluminação necessárias para a caminhada. 

Como complemento para a mudança da Rua João Barbosa, propõe-se um binário, 

com a criação de uma nova via de mão única, partindo da Travessa Afro, conectan-

do-se à CE-065 em sentido oposto, criando um paralelo de fluxos. Apenas um trecho 

da Rua João Barbosa não teria correspondente na nova rua paralela e, portanto, 

necessitaria de um alargamento para receber confortavelmente o fluxo das duas vias. 

Outro fator importante relativo a a essa modificação é o fato que a criação da nova 

via foi pensada de modo a não interferir no perímetro de ambiente natural existen-

te na região, a fim de preservar o que ainda resta de vegetação natural no entorno.

Para a Rua do Trilho, tem-se a necessidade de transformação de uma “via informalmen-

te compartilhada” entre pedestres e veículos em uma via pedonal pela sua dimensão, 

que varia de 3 e 5 metros de largura, e pelo seu uso fortemente residencial, de convívio 

e lazer, e, com isso, a inserção de equipamentos, pavimentação e iluminação já citadas. 

Para a travessa sem saída existente (que será chamada aqui de Rua da Trilha), 

por sua vez, foi pensada uma via compartilhada que possa trabalhar em con-

junto com a creche e a associação de produtos orgânicos para promover inte-

ração e ludicidade do uso do espaço livre urbano para além da caminhada.

plano geral de intervenção

mapa 25 - plano geral de intervenção - intervenções viárias

fonte - elaborado pela autora

figura 58 - corte esquemático da rua do trilho – lado esquerdo referente a situação atual 

e lado direito referente à proposta

fontes - elaborado pela autora

figura 59 - corte esquemático da Rua da Trilha – lado esquerdo referente a situação atual 

e lado direito referente à proposta

fontes - elaborado pela autora

figura 60 - corte esquemático da Rua joão barbosa – lado esquerdo referente a situação 

atual e lado direito referente à proposta

fontes - elaborado pela autora
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setores de intervenção

Baseado nas dinâmicas participativas, nas análises do diagnóstico e das diretri-

zes traçadas e espacializadas no plano geral de intervenção, o projeto foi seto-

rizado em três recortes de intervenção base, como mostra o Mapa 26, partindo 

dos usos existentes, da diversidade de ocupações e das principais soluções para 

cada área, quais sejam: o Setor da Trilha, Setor do Trilho e o Setor da Estação. 

O Setor da Trilha (Figura 61) compreende uma região com especificidades de 

usos e de áreas livres ocupadas pelos moradores diferentes dos outros setores. 

Caracteriza-se, assim, por maior proximidade com a CE-065 e maior distân-

cia do centro, tendo mais identificação com o bairro vizinho, Parque São João, 

que se trata de uma região mista mais independente do comércio do Centro.

Iniciando-se no cruzamento da CE-065 com a Rua João Barbosa, para essa 

área de intervenção será proposta a criação de calçadas integradas em todo o 

trajeto, sendo dividida em duas faixas, uma de passeio e uma de serviço. Além 

disso, a reestruturação viária transformará a rua em sentido único (partindo da 

CE-065 na direção do Centro), com duas faixas de rolamento e uma ciclofaixa 

também em sentido único, buscando melhorias na mobilidade ativa local. Tudo isso 

acrescido da implantação de mobiliários de proteção solar, lixeiras, bancos, con-

forto e drenagem, com arborização em todo o trajeto que permeia a caminha-

da, e de faixas de pedestre elevadas nas proximidades da escola e da praça.

A praça, por sua vez, foi pensada de acordo com a análise de que o terreno 

em questão já é, hoje, usado como área livre de lazer para os moradores. Lo-

calizada nos cruzamentos das ruas Cônego Heitor Vieira Cavalcante e Raimun-

do Bonifácio da Silva com a Rua João Barbosa, a praça funciona como uma cal-

çada onde hoje as cadeiras são colocadas para conversas em fim de tarde; a 

proposta conta com um espaço de convivência, com mobiliários de conforto para 

pequenas reuniões. Foi pensado ainda um espaço para eventos comunitários, que 

funcionará como um pequeno anfiteatro para incentivo a eventos de cultura e

lazer local, e um espaço lúdico adulto, dotado de equipamentos de academia ur-

bana, sabendo que o local já é parte do trajeto diário para pessoas que praticam 

exercícios na ciclovia da CE-065. Toda a praça foi pensada de modo a rece-

ber pequenos equipamentos de comércio, com mobiliários de quiosques e bancas.

A praça, por questão de usos prioritários e de conforto para os morado-

res, possibilitará a mudança da Rua Demétrio Ferreira de Oliveira de via co-

mum em uma via compartilhada e elevada em um desenho urbano que 

permitirá a redução da velocidade veicular, uma melhora na segurança vi-

ária e a integração dos espaços para uso dos moradores, com mobiliários.

Por fim, o setor contará com a inserção do já men-

cionado centro de reciclagem, com área de em-

barque e desembarque de automóveis de gran-

de porte, setor de ensino e pesquisa e a própria 

área de reciclagem de materiais, além da ala 

pertencente à entrada 1 para a trilha da região 

de ambiente natural recuperado. O centro de re-

ciclagem será localizado de modo a permitir fácil 

conexão com o posto de coleta de recicláveis já 

existente, com menos de 60 metros de distância.

setor da trilha

mapa 26 - mapa de localização dos setores

fonte - elaborado pela autora

figura 61 - planta de localização do setor da trilha

fonte - elaborado pela autora

rua joão barbosa



109108

setor da trilha

O Setor da Trilha foi composto de intervenções gerais de eixos viários, onde 

as áreas de passeio foram todas reestruturadas e pavimentadas com piso 

intertravado drenante com juntas alargadas para uma maior fluidez das 

águas pluviais, assim como intervenções de acessibilidade urbana, com ram-

pas acompanhadas de piso podotátil, postes de iluminação pública e lixei-

ras para coleta seletiva e coleta de orgânicos distribuídos ao longo dos tra-

jetos, com aproximadamente 40 metros entre eles, facilitando a limpeza urbana. 

Para a vegetação nos passeios, foram escolhidas árvores das espécies oitizeiro ou 

cumaru, buscando uma maior abrangência de sombreamento ao longo do percur-

so, e menores barreiras de acessibilidade, com berços vedados com grelhas de dre-

nagem urbana, dotados de pequenas aberturas, permitindo a fluidez do tráfego.

Além disso, alguns recortes em especial foram dotados de infraestrutura in-

tuitiva para abrigar as reuniões comunitárias existentes e gerar novas possi-

bilidades de usos com materialidade simples e multifuncional.  É este o caso 

da ampliação 1 do Setor da Trilha figura 62)(, onde o grande terreno foi rees-

truturado de forma a gerar uma maior diversidade de núcleos de encontros, a 

exemplo da área coberta com bancos pontuais para pequenas reuniões, sen-

do estes protegidos, independentemente da hora ou das condições climáticas. 

Além disso, dois pontos de quiosques foram implantados para amenizar a defi-

ciência de usos da região, implementando novas possibilidades de comércios.

Uma outra área adicionada foi a arquibancada de três patamares – um deles ren-

te ao nível da praça, e outros dois níveis, um a menos 30cm do solo, e outro a 

menos 60cm do solo – também protegida por uma coberta de concreto maci-

ça,  da qual um dos pilares de sustentação foi estendido para ser usado como 

espaço de projeção para filmes, documentários ou qualquer evento ao ar livre.

Outros dois mobiliários implementados foram espacializados no terreno de 

forma a acentuar o desenho urbano da região, com sua forma pouco sinu-

osa de via única e alongada. Dessa forma, os módulos 1 e 2 foram pensados 

em chapas metálicas perfuradas, semicurvas e esbeltas, demonstrando le-

veza e sutileza, em cores suaves e diversas ao longo do comprimento da pra-

ça. O módulo 1, denominado módulo de convivências, sobe e desce do solo, 

intercalando-se entre grelha de drenagem urbana, quando encostado no 

solo, e mesas, bancos, lixeiras e paraciclos, quando sobressaltadas do solo. 

Já o módulo 2, denominado lúdico adulto, conta com equipamentos de academia 

urbana, como um jogo de barras, dois espaços cobertos para abrigo de bicicletas 

estáticas e extensores de perna, e um espaço para abdominal, além de dois jogos 

de bancos para descanso. O mobiliário será implantado ao longo da Rua João Bar-

bosa para acompanhar o fluxo diário de pessoas que caminham na CE-065, como 

incentivo à prática de exercícios em um ambiente visual e fisicamente confortável.

A Rua Demétrio Ferreira de Oliveira será elevada em seu trecho paralelo à praça 

e transformada em rua compartilhada, com faixa de 30km, buscando uma conexão 

direta dos moradores à área livre de lazer, e permitindo uma maior ludicidade, 

com as cores dos bancos e das jardineiras dispostas no trajeto, em contraste com 

as cores do ipê amarelo ou da cássia do nordeste escolhidos para arborização.

memorial descritivo
ampliação 01

figura 62 - planta da ampliação 01 - setor da trilha

fonte - elaborado pela autora
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setor da trilha

Em continuidade a essa linguagem urbana, tem-se a praça destina-

da a pequenos encontros, disposta como solução ao terreno de re-

cuo proposto para o centro de reciclagem implementado no projeto.

O centro de reciclagem necessitará de uma implantação recuada dos li-

mites da rua, conforme mostra a ampliação 2 (Figura 63), como solu-

ção para as possíveis poluições sonoras e odores que pode vir a liberar. 

Com isso, o espaço de terra criado será utilizado para fins de convivência urbana, 

tornando-se uma extensão da praça existente, com a mesma linguagem urbana de 

mobiliário linear, denominado módulo 3, multifuncional, protegido por uma coberta 

de concreto maciça, e colorido com arborização de flamboyants ou mulungus, árvo-

res já muito comuns na região. Além disso, uma lixeira contentora para entulhos de 

maiores proporções será inserida nos limites do terreno, afastada da área de encon-

tros, mas próxima à entrada do Centro, para facilitar o processo de coleta seletiva.

memorial descritivo
ampliação 02

figura 63 - planta da ampliação 02 - setor da trilha

fonte - elaborado pela autora

figura 64 - corte aa -ampliação 01 - setor da trilha

fonte - elaborado pela autora

figura 65 - corte bb -ampliação 01 - setor da trilha

fonte - elaborado pela autora

figura 67 - corte aa -ampliação 02 - setor da trilha

fonte - elaborado pela autora
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setor da trilhaperspectivageral

figura 68 - setor da trilha

fonte - elaborado pela autora
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visual 01

figura 69 - setor da trilha

fonte - elaborado pela autora



117116

visual 02
figura 70 - setor da trilha

fonte - elaborado pela autora
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visual 03
figura 71 - setor da trilha

fonte - elaborado pela autora
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visual 04

arte urbana no muro

figura 72 - setor da trilha

fonte - elaborado pela autora

figura 73 - exemplo de aplicação de arte urbana nas fachadas de muro

fonte - elaborado pela autora
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O Setor do Trilho (figura 74) compreende a Comunidade do Beco, a qual 

cedeu o nome ao recorte, com suas vielas e habitações irregulares, além 

das outras vias, calçadas e áreas livres necessitadas de infraestrutura nos 

arredores. Com isso, buscam-se intervenções que tragam a livre e segu-

ra caminhabilidade e a identificação da população como comunidade.

Devido à densidade habitacional do recorte, foi proposta para a 

continuidade da Rua João Barbosa também a modificação da via 

existente por uma via de sentido único (partindo da CE-065 na di-

reção do Centro), com duas faixas de rolamento e uma ciclofaixa. 

Ademais, é proposta a reestruturação das calçadas com largura e 

altura confortáveis para permitir acessibilidade, com faixa de passeio 

e faixa de serviço, acrescidas da implantação de mobiliários de pro-

teção solar, lixeiras, bancos e drenagem urbana ao longo do traje-

to, contando com vegetação, arborização e iluminação pública equili-

bradas e infraestrutura verde, além das faixas de pedestre elevadas 

em pontos estratégicos a fim de reduzir a velocidade dos veículos. 

Com isso, a necessidade de uma mobilidade sustentável será aten-

dida, incentivando a caminhada já fortemente existente na região.

Ainda no aspecto da mobilidade, propõe-se que uma das rotas de 

topique existentes no distrito seja desviada por meio da Rua Cône-

go Heitor Vieira Cavalcante com uma parada na Rua João Barbo-

sa, sentido Centro, com o intuito de integrar a região com as linhas 

existentes que partem do Centro em direção aos outros bairros. 

A intervenção na Rua do Trilho será uma adaptação pensada para agregar quali-

dade de vida aos moradores, uma vez que se trata de uma via estreita e extrema-

mente necessitada de infraestrutura. Para isso, haverá a mudança de usos, que hoje 

são compartilhados entre veículos e pedestres sem divisão, por falta de espaço, 

para uma via exclusivamente pedonal, com a permissão de circulação de ciclistas 

para acesso dos moradores, sendo elevada do início ao fim, da Rua João Barbosa 

até a Rua Major Napoleão Lima, e redesenhada de forma a receber equipamen-

tos de permanência, conforto e lazer. A rua receberá também a reestruturação 

da edificação abandonada para abrigar o centro comunitário local, com espaço 

para reuniões de coletivos de diversos âmbitos culturais e de lazer da comunidade.

Outra intervenção aqui proposta concerne à via que recebeu o nome, neste tra-

balho, de Rua da Trilha. Apesar de ser uma via sem saída, é trajeto diário dos 

moradores e, por isso, receberá toda a infraestrutura necessária para definição de 

uma via compartilhada. Receberá ainda pavimentação, iluminação, mobiliários de 

lazer e balizadores para segurança, e arborização para conforto dos moradores. 

Além disso, a inserção da creche comunitária e do centro de alimentos orgânicos 

integrado buscarão ludicidade, com a participação das crianças na produção das 

hortinhas comunitárias. Ambos os edifícios possuirão integração com Rua da Trilha, 

trazendo novos usos do espaço público para os moradores locais. A rua recebe-

rá também uma segunda entrada para a trilha que leva à região de ambiente 

natural recuperado, permitindo a integração entre os espaços de lazer existentes.

setores de intervenção
setor do trilho

figura 74 - planta de localização do setor do trilho

fonte - elaborado pela autora
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setor do trilho

O Setor do Trilho tem como destaque três áreas de intervenções importantes. A 

primeira (ampliação 1), como mostra a Figura 75, foi a área escolhida para implan-

tação de uma creche pública comunitária como forma de centralizar o acesso para 

toda a comunidade, e essa escolha trouxe outras soluções urbanas como forma 

de facilitar a caminhada de crianças e pais, como o alargamento das caçadas e a 

estruturação do trajeto onde não havia área de passeio, a implementação de uma 

passagem elevada de pedestres para redução da velocidade veicular, piso podo-

tátil em todo o passeio, postes de iluminação de entorno, com lixeiras para coleta se-

letiva, e um abrigo para paradas de topiques locais, como formar de abrigar o pla-

no de  desvio de um dos itinerários existentes no município para integrar a região.

memorial descritivo
ampliação 01

Outra intervenção, que possui relação com ampliação 1, porém com outra 

solução projetual, está na ampliação 2 (Figura 76), que trata da implantação 

do centro de alimentos orgânicos integrado à creche, buscando formas de in-

centivo comunitário e de ludicidade infantil para lidar com o meio ambiente.  

Além disso, a Rua da Trilha será estruturada, pavimentada e equipa-

da para se tornar também uma rua compartilhada, com a inserção de jar-

dins de chuva munidos de bancos em chapa metálica curva, e de arbo-

rização tipo flamboyant ou mulungu, trazendo cores e formas ao trajeto. 

A via será pavimentada também com piso intertravado drenante com jun-

tas alargadas, e piso podotátil em todo o percurso, que leva a dois quios-

ques comerciais, uma área de eventos comunitários dotada de palco, assim 

como entradas para a trilha, e para a horta comunitária, esta com grades bai-

xas que permitam uma boa permeabilidade visual e integração dos espaços.

ampliação 02

figura 75 - planta da ampliação 01 - setor do trilho

fonte - elaborado pela autora

figura 76 - planta da ampliação 02 - 

setor do trilho

fonte - elaborado pela autora
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figura 77 - corte aa - ampliação 01 - setor do trilho

fonte - elaborado pela autora

figura 78 - corte aa - situação atual - ampliação 01 - setor do trilho

fonte - elaborado pela autora

figura 79 - corte aa - ampliação 02 - setor do trilho

fonte - elaborado pela autora

figura 80 - corte aa - situação atual - ampliação 02 - setor do trilho

fonte - elaborado pela autora

0 2 8

0 2 8



129128

perspectivageral

figura 81 - setor do trilho

fonte - elaborado pela autora
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setor do trilho
memorial descritivo

ampliação 03

Ainda no sentido de permitir a livre caminhada e a ludicidade dos trajetos, em 

especial para a mobilidade ativa, na ampliação 3 (Figura 82) tem-se a Rua do 

Trilho, que, por seu perfil estreito de viela, será modificada para se tornar uma 

rua pedonal, equipada de iluminação pública, mobiliários para permanência – 

como bancos e mesas em chapas metálicas perfuradas curvas nas cores laranja 

e azul, materialidades que trazem leveza e dinamicidade ao itinerário –, além da 

aplicação de arte urbana, trazendo diferentes visuais para a fachada existente.

As vegetações escolhidas para o recorte foram as arbustivas, por conta do limi-

te do espaço da via, sendo aplicados o jasmim do caribe ou o jasmim-manga, 

vegetações já muito comuns de encontrar na região e fáceis de serem mantidas.

ampliação 04

Em continuidade à Rua do Trilho, em seu encontro com a Rua João Barbosa, onde a via 

é alargada (Figura 83), é possível a inserção de quiosques comerciais e mais bancos 

de convivência, que trazem maiores possibilidades de usos. Tais equipamentos junto 

à entrada do centro comunitário a ser implementado possibilitarão dar uma função 

social a uma edificação já existente, hoje em estado de deterioração. Além disso, po-

dem-se inserir também outras espécies arbóreas, como flamboyant ou mulungu, para 

soluções de sombreamento aos bancos e como forma de inserir cores no entorno.

figura 82 - planta da ampliação 03 - setor do trilho

fonte - elaborado pela autora



133132

figura 84 - corte aa - ampliação 03 - setor do trilho

fonte - elaborado pela autora

figura 85 - corte bb - ampliação 03 - setor do trilho

fonte - elaborado pela autora

figura 86 - corte bb - situação atual - ampliação 03 - setor do trilho

fonte - elaborado pela autora

figura 87 - corte aa - ampliação 04 - setor do trilho

fonte - elaborado pela autora

figura 83 - planta da ampliação 04 - setor do trilho

fonte - elaborado pela autora
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perspectivageral

figura 88 - setor do trilho

fonte - elaborado pela autora
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visual 01

figura 89 - setor do trilho

fonte - elaborado pela autora
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visual 02

figura 90 - setor do trilho

fonte - elaborado pela autora
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visual 03

figura 91 - setor do trilho

fonte - elaborado pela autora
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visual 04

arte urbana no muro

figura 92 - setor do trilho

fonte - elaborado pela autora

figura 93 - exemplo de aplicação de arte urbana nas fachadas de muro

fonte - elaborado pela autora
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Ainda no encontro da Rua Afro com a Rua João Barbosa, onde a ciclofai-

xa terminará seu trajeto, para continuidade da mobilidade sustentável da re-

gião, propõe-se a construção de um bicicletário, equipamento de médio 

porte, com proteção contra as intempéries e com segurança, para que os 

transeuntes possam guardar as bicicletas por quanto tempo for necessá-

rio e continuar a caminhada a pé até o Centro para fazer o que for preciso, 

ou pegar um ônibus, caso seu trajeto seja em direção ao terminal rodoviário. 

Já na continuidade da Rua João Barbosa até o encontro com a Rua Chico Anysio, a 

via receberá o volume viário das duas ruas e permanecerá como é hoje, em ambos 

os sentidos, com uma faixa de rolamento para cada sentido do fluxo, recebendo 

uma boa infraestrutura de calçadas, com proteção viária, térmica, arborização e 

mobiliários de permanência, limpeza e lazer, além de faixa elevada durante o 

trajeto, permitindo a livre caminhada e a redução da velocidade dos automóveis.

O setor contará ainda com a ampliação do campinho de areia existente, para 

abrigar uma maior diversidade de esportes e lazer, com a proposta de um 

centro de apoio ao esporte de média escala, para abrigar a região de estu-

do acrescida das necessidades dos arredores. Para isso, pensou-se também em 

uma área para estacionamento local, buscando não afetar o trânsito da região. 

Por fim, propõe-se também a reestruturação de uma das áreas livres que 

já são usadas hoje como área de lazer e convivência para os moradores, 

com a inserção de pavimentação adequada, arborização e iluminação efi-

cientes, mobiliários de lazer infantil e de convivência da comunidade e a in-

fraestrutura necessária para permanência e uso coletivo dos moradores.

O Setor da Estação (figura 94) compreende a mancha de maior uso co-

mercial e misto, região mais próxima ao centro de serviços do distrito, in-

cluindo a consolidação do conjunto habitacional recém construído e o ter-

minal rodoviário municipal. Com isso, busca-se uma maior integração entre 

os modais com infraestrutura de mobilidade e acessibilidade na região.

A região inicia-se na Rua João Barbosa e segue até o cruzamento com a Rua 

Chico Anysio, área onde existe uma maior concentração de comércios, com 

o fluxo diário de pedestres e veículos em razão da feirinha no terreno ao lado 

do terminal rodoviário, e das lojas localizadas nos térreos e calçadas. Na Rua 

João Barbosa, até a esquina com a Travessa Afro, propõe-se a continuação 

do redesenho da via em sentido único (CE-06–Centro), com duas faixas de ro-

lamento para veículos e uma ciclofaixa também em sentido único, além da re-

estruturação da caminhabilidade com trajetos completos de calçadas com 

os mesmos mobiliários de conforto, segurança e permeabilidade já citados.

A Travessa Afro, a qual já não seria mais considerada travessa, e sim rua, após 

a sua reestruturação e ampliação, permeará o terreno existente, conectando-se 

com outras ruas sem saída existentes ao norte do mapa, assim como com a CE-

065. Essa reestruturação transformará a via em um binário (partindo do Centro na 

direção da CE-065), que fará paralelo ao fluxo da Rua João Barbosa, dotando-a 

também de áreas de passeio que permitirão a permeabilidade e o conforto da 

caminhada, além de duas faixas de rolamento e uma ciclofaixa em sentido único.

setores de intervenção
setor da estação

figura 94 - planta de localização do setor da estação

fonte - elaborado pela autora

rua joão barbosa

rua
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setor da estação
memorial descritivo
ampliação 01 e 02

No Setor da Estação, o foco principal está na estruturação nas questões que envolvem mobilidade 

sustentável e o equilíbrio dos fluxos na Rua João Barbosa.  Para isso, a Rua Afro, ampliação 2 (Figura 

96), será ampliada até seu encontro com a CE-065 e equipada de duas faixas de rolamento de fluxo 

médio e uma ciclofaixa, todas no sentido que parte do Centro em direção à CE-065, trazendo o 

equilíbrio dos fluxos, que antes percorriam a Rua João Barbosa nos dois sentidos. Além disso, serão 

acrescentadas também infraestrutura de calçadas com piso intertravado drenante, arborização 

de oitis ou cumarus, instalações de drenagem que também facilitem a caminhabilidade e a acessi-

bilidade, com passagens elevadas de pedestres, rampas de acesso à cadeirantes e piso podotátil.

Já a extensão da Rua João Barbosa, que parte da Rua Afro até a Rua Chico Anysio, am-

pliação 1 (Figura 95), necessitará ser adaptada para continuar recebendo o fluxo veicular 

dos dois sentidos. Para isso, a ciclofaixa precisará ser interrompida no encontro da Rua Afro 

com a Rua João Barbosa, fazendo um circuito fechado entre a ciclovia da CE-065 e as ci-

clofaixas instaladas. Isso será propiciado com a instalação do equipamento de um bicicletário 

seguro e confortável nesse encontro, permitindo ao pedestre continuar seu caminho a pé até 

o Centro comercial ou até o equipamento de apoio ao esporte que foi proposto na imedia-

ção, e possibilitando também um encontro de modais, graças à proximidade com o termi-

nal rodoviário e com as paradas de topiques locais que se localizam no exterior do terminal.

figura 95 - planta da ampliação 01 - setor da estação

fonte - elaborado pela autora

figura 96 - planta da ampliação 02 - setor da estação

fonte - elaborado pela autora
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ampliação 01 e 02

figura 97 - corte aa - ampliação 01 - setor da estação

fonte - elaborado pela autora

figura 98 - corte aa - situação atual - ampliação 01 - setor da estação

fonte - elaborado pela autora

figura 99 - corte aa - ampliação 02 - setor da estação

fonte - elaborado pela autora

figura 100 - corte aa - situação atual - ampliação 02 - setor da estação

fonte - elaborado pela autora
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perspectivageral

figura 101 - setor da estação

fonte - elaborado pela autora
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visual 01

figura 102 - setor da estação

fonte - elaborado pela autora
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setor da estação
memorial descritivo
ampliação 03

Ainda no Setor da Estação, a ampliação 3 (Figura 103) trata-se de um terreno que ocupa grande par-

te das fachadas de algumas das habitações, e que, por já ser usado como espaço de lazer e de convi-

vência coletiva, foi tratado como local de permanência ou praça, contando com um setor lúdico infantil, 

dotado de uma caixa de areia com equipamentos de brincadeira infantil, como amarelinha e escorregador, pro-

tegido com uma coberta de concreto maciça, e cercado de bancos metálicos para ocupação de pais e tutores.

Além disso, a praça contará com seis jardins de 

chuva, todos protegidos e coloridos por flam-

boyants ou mulungus, e alguns bancos metálicos 

para pequenos encontros, também como mobi-

liários de apoio para os dois quiosques comer-

ciais implementados no recorte, mais uma vez, 

pensados na busca de uma dinamicidade de 

usos para uma região fortemente residencial. 

Como uma continuidade à linguagem de mobiliários propostas ao trajeto, a praça também con-

tará com o módulo 4, mobiliário curvo de chapa metálica perfurada que também atua no percur-

so como grelhas para escoamento pluvial, além de bancos, mesas, paraciclos e lixeiras para co-

leta seletiva, dependendo de sua altura em cada ponto. Esse mobiliário conecta-se também à 

linguagem urbana da Rua do Trilho, por meio da continuação de seu desenho por dentro da via.

figura 103 - planta da ampliação 03 - setor da estação

fonte - elaborado pela autora

figura 104 - corte aa - ampliação 03 - setor da estação

fonte - elaborado pela autora

figura 105 - corte bb - ampliação 03 - setor da estação

fonte - elaborado pela autora
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perspectivageral

figura 106 - setor da estação

fonte - elaborado pela autora
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visual 02

figura 107 - setor da estação

fonte - elaborado pela autora
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visual 03
figura 108 - setor da estação

fonte - elaborado pela autora
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detalhamentos

M
ESA - COBERTA

A instalação do mobiliário mesa + 
coberta em estrutura metálica per-
fu-rada no trajeto na via pedonal 
vem como um estímulo para a diver-
sidade de usos que podem ser rea-
lizados ao ar livre com proteção tér-
mica dentro da comunidade. Com a 
acentuada crescente do home office 
durante a pandemia do novo coro-
navírus, a opção de utilizar as áreas 
livres para desenvolver tarefas da es-
co¬la ou do trabalho vem como um 
re¬fúgio de paz do ambiente interno.

Além das propostas de projeto de 
maior escala, o acesso ao direito à 
moradia adequada abrange tam¬-
bém soluções de identidade e con¬-
forto visual ao desenho urbano, e isso 
engloba os pequenos equipamentos 
implantados, que estimulem a per-
ma¬nência, tragam um desenho line-
ar e tornem a travessia fluida e sem 
barreiras, sendo, assim, fundamen¬-
tais para o uso do espaço urbano.

Buscou-se, no projeto, o uso de ma-
te¬riais firmes e duráveis, mas que 
sejam visualmente leves, permitindo 
permea¬bilidade e cor ao caminhar 
no recorte, com o uso de chapas me-
tálicas colori¬das e concreto, além da 
instalação de iluminação pública e im-
plantações dinâmicas nos percursos.

mesa em lâmina de aço perfurado, 4cm, pintura 
eletrostática e fixação de parafusamento na parede

banco em lâmina de aço perfurado, 
4cm, pintura eletrostática e fixação 
de parafusamento no piso

coberta em lâmina de aço, 4cm, pintura eletrostática 
e fixação de parafusamento na parede.

refletor em LED 200W fixado na parede

figura 109 - mobiliário tipo mesa e coberta

fonte - elaborado pela autora
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detalhamentos

BANCO - JARDINEIRA

O mobiliário banco foi pensado para, 
além de funcionar como berço para 
os jardins de chuva existentes, ser um 
equipamento de permanência para pe-
quenos e grandes grupos, que pos¬sam 
compor os trajetos de desenho ur¬ba-
no das ruas compartilhadas, pedo¬nal 
e das áreas de lazer como na Rua do 
Trilho, na Rua da Trilha e nas duas pra-
ças, a fim de estimular relações so¬-
ciais que permeiem o espaço público.

banco em lâmina de aço perfurado, 4cm, pintura ele-
trostática e fixação de parafusamento na parede 

jardim de chuva

figura 110 - mobiliário tipo banco e jardineira

fonte - elaborado pela autora
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detalhamentos

BALIZADOR

POSTES DE ILUM
INAÇÃO

Os postes de iluminação foram caracteriza-
dos em dois tipos: o primeiro está presente nas 
prin¬cipais vias, onde há o maior fluxo de veícu-
los de médio e grande porte, com altura mais 
elevada e dois níveis de iluminação – um para 
as faixas de rolamento e outro para as áreas de 
passeio –, e o segundo está presente nas vias 
compartilhadas, de pedestres e nas áreas livres.

Os balizadores em estrutura mista com iluminação de 
piso foram inseridos nos trajetos das ruas comparti-
lhadas e nas principais áreas de passeio não só com 
o intuito de trazer uma maior se¬gurança para pe-
destres, mas também para facilitar o direcionamento 
veicular e de pedestres com uma iluminação pontual.

revestimento em chapa 
metálica curva 

estrutura em concreto chumbado no solo

tipo 1

tipo 1

tipo 2

tipo 2

chapa refletora em aço galvanizado

tipo 1

tipo 2

estrutura de concreto 

figura 113 - mobiliários tipo postes de iluminação

fonte - elaborado pela autora

figura 112 - mobiliários tipo postes de iluminação - cena noturna

fonte - elaborado pela autora
figura 110 - mobiliário tipo balizador 

fonte - elaborado pela autora
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detalhamentos detalhamentos

grelha drenante

paraciclo

jardins de chuva coleta seletiva

lixo orgânico

assentamento piso 
intertravado

LIXEIRASLevando em conta a importância da 
ges¬tão de residuos sólidos, as lixeiras 
dispos¬tas nos trajetos dos passeios, 
assim como nas áreas de lazer, con-
tam com dois módu¬los de lixeiras de 
pequeno porte, um para coleta seleti-
va de papel, plástico e metal, e outro 
para lixo orgânico, de forma a tor¬nar 
a cultura da separação do lixo para a 
coleta seletiva nas residências em algo 
inerente aos hábitos dos moradores.

A instalação das ár¬vo-
res nas áreas de pas-
seio previu a insta¬la-
ção de grelhas para 
drenagem pluvial nos 
berços, com intuito de 
facilitar o escoamento 
das águas, assim como 
um design em chapa 
metálica perfurada que 
facilita a acessibilidade 
no trafego de pesso¬as 
com necessidades es-
peciais (visual ou cadei-
rantes), diminuindo os 
desvios nas calçadas.

No âmbito da drenagem urbana, os jardins de chu¬va e a op-
ção do piso intertravado com juntas alargadas fo¬ram pro-
postos como soluções para uma melhor absorção das águas 
pluviais no desenho urbano junto às grelhas das calçadas.

A instalação de paraciclos – não só junto dos abrigos de to¬pi-
ques, mas também ao longo dos trajetos – vem como uma bus¬-
ca de novas possibilidades de integração entre os modais.

grelha em lâmina de aço perfurado, 4cm, pintura 
eletrostática e fixação de parafusamento no piso

bloco intertravado 
com juntas alargadas substrato estrutura de concreto

estrutura de concreto

cesta em estrutura de 
chapa metálica lisa

cesta em estrutura de 
chapa metálica lisa

areia grossa

manta geotextil
brita simples
brita granulada

areia
pedrisco
brita

solo

figura 114 - mobiliários tipo lixeiras para coleta seletiva

fonte - elaborado pela autora
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ABRIGO DE TOPIQUES

detalhamentos

Com a abordagem da necessida-
de real para a integração de mobi-
lidade na região, a implantação de 
abrigos de topique que reforcem as 
escolhas do projeto veio como re¬-
quisito essencial. Por isso, o equipa¬-
mento vem com duas áreas de as-
sento para espera + área referente 
a cadeira de rodas, e um paraciclo 
anexado ao mobiliário, como for¬-
ma de integrar os modais existentes, 
além de uma área de expositor pu-
blicitário anexada ao equipamento. 

paraciclo chumbado no solo

área para cadeira de rodas

assentos em estrutura de chapa metálica perfurada 
e pintura eletrostática e fixação no piso

coberta de concreto maciço, 
inclinação 3%

figura 115 - mobiliários tipo abrigo de topique

fonte - elaborado pela autora
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detalhamentos

quiosque com
ercial

O módulo do quiosque comercial 
sur¬ge como um equipamento em 
módulo básico, com dimensões e ins-
talações que para comércios do tipo: 
lanchone-te, minimercearia e ban-
ca de jornal, como forma de buscar 
atender às necessidades de uso dos 
moradores que habitam uma área 
fortemente residencial e escassa em 
comércio e serviços. Além disso, o 
equipa¬mento possui estrutura de fá-
cil mon¬tagem e coberta, que permi-
te maior fluidez e ventilação natural.

coberta em lamina de aço, 
inclinação 2%, espessura de 
4cm, com pintura eletrostática

beiral em lamina de aço perfu-
rada, espessura de 4cm, com 
pintura eletrostática

fechamento em estrutura steel frame 
e placas cimenticias

esquadria em lâmina de aço perfu-
rada, espessura de 4cm, com pintura 
eletrostática

figura 116 - mobiliários tipo quiosque comercial

fonte - elaborado pela autora
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detalhamentos

bicicletário

Ainda como forma de acentuar 
as possibilidades de conexão 
intermodais e de incentivo à 
mobilidade ativa e segura na 
região, a proposta abrange a 
instalação de um equipa¬men-
to de bicicletário público em 
estrutura mista, para até 12 bi-
cicletas, com proteção ur¬ba-
na e contra as intempéries.

coberta em lamina de aço, inclinação 
2%, espessura de 4cm, com pintura 
eletrostática

beiral em lamina de aço per-
furada, espessura de 4cm, 

com pintura eletrostática

fechamento em estrutura steel frame 
e placas cimenticias

esquadria em lâmina de aço perfu-
rada, espessura de 4cm, com pintura 
eletrostática

paraciclo chumbado no solo

figura 117 - mobiliários tipo bicicletário

fonte - elaborado pela autora
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detalhamentos

lixeira contentora

Como anexo ao centro de reciclagem 
proposto, e de acordo com as neces-
sida¬des de consciência ambiental e 
sustenta¬bilidade abordadas no estudo, 
a lixeira contentora implementada no 
recorte vem como forma de solucionar 
ou diminuir a quantidade de resíduos 
sólidos dispersos nas ruas, possibilitan-
do novos destinos a esse lixo. Assim, 
ela vem como um equipamen¬to para 
estocagem de resíduos de construção, 
móveis, corte de vegetação, en¬tre 
outros entulhos que não podem ser in-
seridos nas lixeiras de coleta existentes.

abrigo para lixeiras em lamina de aço 
perfurada, espessura de 4cm, com pintura 
eletrostática parafusada no piso

lixeiras contentor de lixo (100kg) em 
aço galvanizado com rodas embor-
rachadas

figura 118 - mobiliários tipo lixeira contentora 

fonte - elaborado pela autora
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detalhamentos

módulo 01 módulo 02

ciclofaixa
mesa + banco em lãminas de aço 
perfuradas, 4cm, revestida com 
pintura eletrostática e assento em-
borrachado, parafusadas no solo

área de descanso em em 
lãminas de aço perfuradas, 

4cm, revestida com pintu-
ra eletrostática e assento 

emborrachado, parafusadas 
no solo

área de descanso em em lãminas de 
aço perfuradas, 4cm, revestida com 

pintura eletrostática e assento emborra-
chado, parafusadas no solo

jogo de barras em em lãminas de aço, 
4cm, revestida com pintura eletrostática 
e barras emborrachadas, parafusado 
no solo

abrigo para bicicletas estáticas em em 
lãminas de aço, 4cm, revestida com 

pintura eletrostática, parafusado no solo

abrigo para extensor de perna em em 
lãminas de aço, 4cm, revestida com 
pintura eletrostática, parafusado no solo

grelha para escoamento pluvial em em 
lãminas de aço perfurada, 4cm, revesti-
da com pintura eletrostática, parafusa-
do no solo

grelha para escoamento pluvial 
em em lãminas de aço perfurada, 
4cm, revestida com pintura ele-
trostática, parafusado no solo

mesa + banco em lãminas de aço 
perfuradas, 4cm, revestida com 
pintura eletrostática e assento em-
borrachado, parafusadas no solo

paraciclo e lixeiras em lâminas de 
aço perfurado, 4cm, revestidos de 
pintura eletrostática, parafusadas 

no chão

figura 119 - mobiliário metálico, módulo 1

fonte - elaborado pela autora

figura 120 - mobiliário metálico, módulo 2

fonte - elaborado pela autora
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detalhamentos

módulo 03 módulo 04

mesa + banco em lãminas de aço 
perfuradas, 4cm, revestida com 
pintura eletrostática e assento em-
borrachado, parafusadas no solo

mesa + banco em lãminas de aço 
perfuradas, 4cm, revestida com 
pintura eletrostática e assento em-
borrachado, parafusadas no solo

grelha para escoamento pluvial em em 
lãminas de aço perfurada, 4cm, revesti-
da com pintura eletrostática, parafusa-
do no solo

grelha para escoamento pluvial em em 
lãminas de aço perfurada, 4cm, revesti-
da com pintura eletrostática, parafusa-

do no solo

entrada da rua do trilho

paraciclo e lixeiras em 
lâminas de aço perfurado, 
4cm, revestidos de pintura 

eletrostática, parafusadas no 
chão

figura 121 - mobiliário metálico, módulo 3

fonte - elaborado pela autora

figura 122 - mobiliário metálico, módulo 4

fonte - elaborado pela autora
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considerações finais

No decorrer da pesquisa, alguns pontos se destacaram quanto à 
região escolhida. Foi possível analisar, por exemplo, que os méto-
dos de classificação entre cidades pequenas, médias, grandes e 
megacidades algumas vezes não se tornam suficientemente úteis 
para obter um resultado absoluto, isso porque cada situação ocorre 
de forma multifatorial dentro das cidades, como sua dependência 
em relação a outros municípios, sua disponibilidade de emprego e 
renda, entre outros aspectos que vão além da dimensão territorial. 

Dentro das análises projetuais, cabe destacar que cada refe-
rência trouxe um aspecto de relevância para o estudo, servin-
do para tratar de problemáticas e soluções adotada nos diversos 
âmbitos dentro do ambiente urbano, que foram tratados no pro-
jeto, quais sejam: direito à moradia digna, urbanização de áre-direito à moradia digna, urbanização de áre-
as livres, reestruturação viária e luta pelo acesso democrático as livres, reestruturação viária e luta pelo acesso democrático 
ao ambiente urbano. ao ambiente urbano. Com isso, as referências puderam mostrar 
os reflexos dessas implementações nas realidades ali existentes.

Na realização das análises diagnósticas da região, foram compre-
endidas problemáticas que envolvem os aspectos econômicos, cul-
turais e as relações sociais desenvolvidas dentro do recorte, assim 
como as relações de relevância do distrito com os distritos vizinhos 
e sua interdependência dos municípios da RMF. O foco principal 
do referente diagnóstico foi a análise urbana que envolve proble-
mas de mobilidade, acessibilidade e moradia que assolam a região. 

Nesse contexto, é importante ressaltar que Maranguape não dis-
põe de dados suficientes para um diagnóstico completo acer-
ca de suas questões urbanas, sociais ou históricas, de modo que 
grande parte do processo foi desenvolvido pela autora. Além dis-
so, foi importante associar o diagnóstico técnico a uma dinâmica 
de oficinas participativas de percepção coletiva do lugar e de di-
reitos sobre o território. Tais processos permitiram uma visão mais 
completa sobre as necessidades e buscas que precisariam ser al-
cançadas no estudo, como a confirmação do desejo de perma-
nência por parte dos moradores da Rua do Trilho, que resultou no 
desenvolvimento de um projeto focado nessa viabilidade social.

O projeto veio, então, com a finalidade de gerar novos significados 
para a região, buscando trazer aos moradores, principalmente: a sen-
sação de segurança de posse e de morar adequadamente, de per-
tencimento ao lugar, de segurança ao circular; o incentivo ao esporte e 
às relações sociais, bem como à ludicidade urbana, com arte, conforto, 
acessibilidade; e, principalmente, a democracia no trânsito, buscando 
um espaço residencial onde o pedestre é respeitado como destaque 
do projeto urbano. Todos esses aspectos alinham-se aos conceitos es-
tudados no desenvolvimento da pesquisa e demonstram como, com 
um senso coletivo de reconhecimento e de valorização local, é pos-
sível tornar um ambiente adequado a relações sociais e ambientais.

Além disso, o estudo visa também manifestar a necessida-
de de que mais olhares sejam voltados às pequenas cidades 
e, mais especificamente, às periferias dessas pequenas cida-
des, que por muitas vezes são negligenciadas e invisibilizadas 
aos olhos dos órgãos vigentes, acabando por ser, a população, 
desconhecedora dos próprios direitos e não incentivada à luta.
cionamento veicular e de pedestres com uma iluminação pontual.
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LIXEIRA CONTENTOR DE LIXO   (VER
DETALHE NA PRANCHA 14) ARVORE - FLAMBOYANT

OU MULUNGU.

ARVORE - OITI OU CUMARU
COM BERÇO EM GRELHA PARA
ESCOAMENTO. (VER DETALHES
NA PRANCHA 13)

INFRAESTRUITURA
VERDE (JARDIM DE

CHUVA) (VER DETALHES
NA PRANCHA 13)
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LIXEIRA - COLETA SELETIVA. LOCALIZAÇÃO:
APROXIMADAMENTE A  CADA 40 METROS(VER
DETALHES NAS PRANCHAS DE MOBILIÁRIO)

ABRIGO DE TOPIQUE LOCAL (VER
DETALHES NA PRANCHA 14)

ARVORE - OITI OU
CUMARU COM BERÇO

EM GRELHA PARA
ESCOAMENTO. (VER

DETALHES NA
PRANCHA 13)

LIXEIRA - MATÉRIA
ORGÂNICA. LOCALIZAÇÃO:
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DETALHES NA
PRANCHA 13)
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DETALHES NA PRANCHA 14)

BALIZADOR (VER
DETALHES NA
PRANCHA 13)

ILUMINAÇÃO PÚBLICA -  TIPO
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LIXEIRA - COLETA SELETIVA.
LOCALIZAÇÃO: APROXIMADAMENTE A
CADA 40 METROS (VER DETALHES NA
PRANCHA 13)

LIXEIRA - MATÉRIA ORGÂNICA.
LOCALIZAÇÃO: APROXIMADAMENTE A
CADA 40 METROS (VER DETALHES NA
PRANCHA 13)

ARVORE - OITI OU CUMARU COM
BERÇO EM GRELHA PARA
ESCOAMENTO. (VER DETALHES NA
PRANCHA 13)

ILUMINAÇÃO PÚBLICA -
TIPO 1. (VER DETALHES NA

PRANCHA 13)
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QUIOSQUES COMERCIAIS (VER
DETALHES NA PRANCHA 14)

ARVORE - FLAMBOYANT
OU MULUNGU.

ESPAÇO DE LAZER INFANTIL

MOBILIÁRIO MÓDULO 4 -
SETOR LIXEIRASMOBILIÁRIO MÓDULO 4 -

SETOR BANCOS

COBERTA DE PROTEÇÃO EM LAJE DE
CONCRETO MACIÇA IMPERMEABILIZADA

QUIOSQUES COMERCIAIS (VER
DETALHES NA PRANCHA 14)

BANCO (VER DETALHES NA PRANCHA 13)

ILUMINAÇÃO PÚBLICA -
TIPO 2. (VER DETALHES NA
PRANCHA 13)

INFRAESTRUITURA VERDE
(JARDIM DE CHUVA) (VER

DETALHES NA PRANCHA 13)
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MOBILIÁRIO MÓDULO 4 -
SETOR MESA

MOBILIÁRIO MÓDULO 4 - CONVIVÊNCIA.
(VER DETALHES NA PRANCHA 12)

MOBILIÁRIO MÓDULO 4 -
SETOR LIXEIRAS

MOBILIÁRIO MÓDULO 4 -
SETOR PARACICLO

MOBILIÁRIO MÓDULO 4 -
SETOR BANCOS

QUIOSQUES COMERCIAIS  (VER
DETALHES NA PRANCHA 14)

INFRAESTRUITURA VERDE
(JARDIM DE CHUVA) ((VER

DETALHES NA PRANCHA 13)

ARVORE - FLAMBOYANT
OU MULUNGU.

ILUMINAÇÃO PÚBLICA -
TIPO 1.(VER DETALHES NA
PRANCHA 13)

LIXEIRA - COLETA SELETIVA. LOCALIZAÇÃO:
APROXIMADAMENTE A  CADA 40 METROS (VER
DETALHES NA PRANCHA 13)

LIXEIRA - MATÉRIA ORGÂNICA. LOCALIZAÇÃO:
APROXIMADAMENTE A  CADA 40 METROS (VER
DETALHES NA PRANCHA 13)

ARVORE - OITI OU CUMARU
COM BERÇO EM GRELHA
PARA ESCOAMENTO. (VER
DETALHES NA PRANCHA 13)

PISO TÁTIL

ILUMINAÇÃO PÚBLICA -
TIPO 2. (VER DETALHES NA
PRANCHA 13)

BANCO (VER DETALHES NA PRANCHA 13)

A A

B

N

B

PROJEÇÃO DA COBERTA EM 

LAJE DE CONCRETO MACIÇA

PISO INTERTRAVADO
DRENANTE COM JUNTAS
ALARGADAS. (VER DETALHES
NA PRANCHA 13)

CAIXA DE AREIA
COM MOBILIÁRIO
DE LAZER INFANTIL

+5.00

+5.15

+5.15

ILUMINAÇÃO PÚBLICA -
TIPO 1. (VER DETALHES NA
PRANCHA 13)

ARVORE - OITI OU CUMARU COM BERÇO
EM GRELHA PARA ESCOAMENTO. (VER

DETALHES NA PRANCHA 13)

PASSAGEM ELEVADA DE
PEDESTRES

ARVORE - FLAMBOYANT
OU MULUNGU.

MOBILIÁRIO MÓDULO 4 - CONVIVÊNCIA.
(VER DETALHES NA PRANCHA 12) COBERTA DE PROTEÇÃO EM LAJE DE

CONCRETO MACIÇA

CICLOFAIXA

TUBULAÇÃO PARA ESGOTO SANITÁRIO, ÁGUA
PLUVIAL, AGUA POTÁVEL E ÁGUA DE REUSO
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QUIOSQUES COMERCIAIS ((VER
DETALHES NAS PRANCHAS DE

MOBILIÁRIO)

ARVORE - FLAMBOYANT
OU MULUNGU.

A A

N

SETOR DA ESTAÇÃO - AMPLIAÇÃO 03

01

ESC.: 1/125

RUA JOÃO BARBOSA - PRAÇA - TÉCNICO

ARQUITETURA E URBANISMO

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

POSSIBILIDADES E BARREIRAS NAS PERIFERIAS DA R.M.F.

MARIANA Q. COSTA LIMA

MARIA ARMÊNIA ARAÚJO E S. BARBOSA 2510T01

14
JULHO/2021

SETOR DA ESTAÇÃO - AMPLIAÇÃO 03 -
TÉCNICO

1/125

11

AutoCAD SHX Text
PROJETO

AutoCAD SHX Text
DESENHO DA PRANCHA

AutoCAD SHX Text
ORIENTADOR(A)

AutoCAD SHX Text
ALUNO(A)

AutoCAD SHX Text
ARQUIVO

AutoCAD SHX Text
TURMA

AutoCAD SHX Text
PRANCHA

AutoCAD SHX Text
DATA



MOBILIÁRIO MÓDULO 1 - SETOR BANCOS  EM LÂMINA DE AÇO PERFURADA, ESPESSURA DE 4cm, REVESTIDA EM
PINTURA ELETROSTÁTICA E ASSENTO EMBORRACHADO  COM FIXAÇÃO DE PARAFUSAMENTO NO CHÃO.

MOBILIÁRIO MÓDULO 1 - SETOR MESA  EM LÂMINA DE AÇO PERFURADA, ESPESSURA DE 4cm,
REVESTIDA EM PINTURA ELETROSTÁTICA E FIXAÇÃO DE PARAFUSAMENTO NO CHÃO.

MOBILIÁRIO MÓDULO 1 - GRELHA EM LÂMINA DE
AÇO PERFURADA, PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS
PLUVIAIS.

MOBILIÁRIO MÓDULO 2 - SETOR DESCANSO EM
LÂMINA DE AÇO PERFURADA, ESPESSURA DE 4cm,
REVESTIDA EM PINTURA ELETROSTÁTICA E
ASSENTO EMBORRACHADO COM FIXAÇÃO DE
PARAFUSAMENTO NO CHÃO.

MOBILIÁRIO MÓDULO 2 - SETOR BICICLETA ESTÁTICA EM LÂMINA DE
AÇO PERFURADA, ESPESSURA DE 4cm, REVESTIDA EM PINTURA
ELETROSTÁTICA E FIXAÇÃO DE PARAFUSAMENTO NO CHÃO.

MOBILIÁRIO MÓDULO 2 - SETOR EXTENSOR DE PERNA EM LÂMINA
DE AÇO PERFURADA, ESPESSURA DE 4cm, REVESTIDA EM PINTURA
ELETROSTÁTICA E FIXAÇÃO DE PARAFUSAMENTO NO CHÃO.

MOBILIÁRIO MÓDULO 2 - SETOR ABDOMINAL EM
LÂMINA DE AÇO PERFURADA, ESPESSURA DE 4cm,
REVESTIDA EM PINTURA ELETROSTÁTICA E
ASSENTO EMBORRACHADO COM FIXAÇÃO DE
PARAFUSAMENTO NO CHÃO.

MOBILIÁRIO MÓDULO 3 - GRELHA EM LÂMINA DE
AÇO PERFURADA, PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS
PLUVIAIS.

MOBILIÁRIO MÓDULO 2 - GRELHA EM LÂMINA DE
AÇO PERFURADA, PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS
PLUVIAIS.

MOBILIÁRIO MÓDULO 4 - SETOR LIXEIRAS  EM LÂMINA DE AÇO
PERFURADA, ESPESSURA DE 4cm, REVESTIDA EM PINTURA ELETROSTÁTICA
E FIXAÇÃO DE PARAFUSAMENTO NO CHÃO.

MOBILIÁRIO MÓDULO 4 - SETOR PARACICLO  EM LÂMINA DE AÇO
PERFURADA, ESPESSURA DE 4cm, REVESTIDA EM PINTURA
ELETROSTÁTICA E FIXAÇÃO DE PARAFUSAMENTO NO CHÃO.

MOBILIÁRIO MÓDULO 4 - SETOR BANCOS, EM LÂMINA DE AÇO
PERFURADA, ESPESSURA DE 4cm, REVESTIDA EM PINTURA ELETROSTÁTICA
E ASSENTO EMBORRACHADO, COM FIXAÇÃO DE PARAFUSAMENTO NO
CHÃO.

LIXEIRA COLETA SELETIVA..
LIXEIRA
ORGÂNICA

MOBILIÁRIO MÓDULO 4 - GRELHA EM LÂMINA DE
AÇO PERFURADA, 4cm PARA ESCOAMENTO DAS
AGUAS PLUVIAIS.

MOBILIÁRIO MÓDULO 3- SETOR MESA  EM LÂMINA DE AÇO PERFURADA,
ESPESSURA DE 4cm, REVESTIDA EM PINTURA ELETROSTÁTICA E ASSENTO
EMBORRACHADO COM FIXAÇÃO DE PARAFUSAMENTO NO CHÃO.

MOBILIÁRIO MÓDULO 3 - GRELHA EM LÂMINA DE
AÇO PERFURADA, PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS
PLUVIAIS.

MOBILIÁRIO MÓDULO 1 - SETOR LIXEIRAS  EM LÂMINA DE AÇO PERFURADA, ESPESSURA DE
4cm, REVESTIDA EM PINTURA ELETROSTÁTICA E FIXAÇÃO DE PARAFUSAMENTO NO CHÃO.MOBILIÁRIO MÓDULO 1 - SETOR PARACICLO  EM LÂMINA DE

AÇO PERFURADA, ESPESSURA DE 4cm, REVESTIDA EM PINTURA
ELETROSTÁTICA E FIXAÇÃO DE PARAFUSAMENTO NO CHÃO.

LIXEIRA COLETA SELETIVA..
LIXEIRA ORGÂNICA

MOBILIÁRIO MÓDULO 1 - SETOR MESA  EM LÂMINA DE AÇO PERFURADA, ESPESSURA DE 4cm,
REVESTIDA EM PINTURA ELETROSTÁTICA E FIXAÇÃO DE PARAFUSAMENTO NO CHÃO.

MOBILIÁRIO MÓDULO 1 - GRELHA EM LÂMINA DE
AÇO PERFURADA, PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS
PLUVIAIS.

MOBILIÁRIO MÓDULO 1 - GRELHA EM LÂMINA DE
AÇO PERFURADA, PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS
PLUVIAIS.

MOBILIÁRIO MÓDULO 2 - SETOR DESCANSO EM
LÂMINA DE AÇO PERFURADA, ESPESSURA DE 4cm,
REVESTIDA EM PINTURA ELETROSTÁTICA E
ASSENTO EMBORRACHADO COM FIXAÇÃO DE
PARAFUSAMENTO NO CHÃO.

MOBILIÁRIO MÓDULO 2 - SETOR JOGO DE BARRAS EM LÂMINA DE
AÇO PERFURADA, ESPESSURA DE 4cm, REVESTIDA EM PINTURA
ELETROSTÁTICA E FIXAÇÃO DE PARAFUSAMENTO NO CHÃO.

MOBILIÁRIO MÓDULO 2 - GRELHA EM LÂMINA DE
AÇO PERFURADA, PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS
PLUVIAIS.

MOBILIÁRIO MÓDULO 2 - GRELHA EM LÂMINA DE
AÇO PERFURADA, PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS
PLUVIAIS.

MOBILIÁRIO MÓDULO 4 - SETOR MESA  EM LÂMINA DE AÇO
PERFURADA, ESPESSURA DE 4cm, REVESTIDA EM PINTURA ELETROSTÁTICA
E FIXAÇÃO DE PARAFUSAMENTO NO CHÃO.

MOBILIÁRIO MÓDULO 4 - SETOR BANCOS  EM LÂMINA DE
AÇO PERFURADA, ESPESSURA DE 4cm, REVESTIDA EM
PINTURA ELETROSTÁTICA E ASSENTO EMBORRACHADO COM
FIXAÇÃO DE PARAFUSAMENTO NO CHÃO.

MOBILIÁRIO MÓDULO 4 - GRELHA EM LÂMINA DE
AÇO PERFURADA, PARA ESCOAMENTO DAS AGUAS
PLUVIAIS.

MOBILIÁRIO MÓDULO 4  - CONVIVÊNCIA
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MOBILIÁRIO MÓDULO 2 - LAZER ADULTO
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MOBILIÁRIO MÓDULO 2 - LAZER ADULTO - CONTINUAÇÃO
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MOBILIÁRIO MÓDULO 3 - DOS ENCONTROS
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BASE DE CONCRETO

ESTRUTURA DE AÇO
GALVANIZADO DE 4cm

ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO
DE 4cm

ESTRUTURA DE AÇO
GALVANIZADO DE 4cm

LUMINÁRIA DE
EMBUTIR EM LED 5W

BASE DE CONCRETO
CHUMBADA NO
SOLO

ESTRUTURA DE CONCRETO
MACIÇO CHUMBADA NO SOLO

V1

V2

V1

V2

CESTA EM ESTRUTURA DE CHAPA
METÁLICA LISA

CHAPA EM AÇO GALVANIZADO

PERFIL DE CONCRETO (15X25cm)
CHUMBADO NO SOLO

CHAPA EM AÇO GALVANIZADO
CURVO REBATEDOR DE LUZ

REFLETOR EM LED 200W

BANCO EM EM LAMINA DE AÇO PERFURADO CURVO,
ESPESSURA DE 4cm, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E
FIXAÇÃO DE PARAFUSAMENTO NO CHÃO

MEIA PAREDE EM ALVENARIA E REVESTIMENTO EM
TINTA ACRÍLICA BRANCA

A
A

BANCO EM EM LAMINA DE AÇO PERFURADO CURVO, ESPESSURA DE
4cm, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E FIXAÇÃO DE PARAFUSAMENTO
NO CHÃO

BANCO EM EM LAMINA DE AÇO PERFURADO
CURVO, ESPESSURA DE 4cm, COM PINTURA
ELETROSTÁTICA E FIXAÇÃO DE
PARAFUSAMENTO NO CHÃO

ARBUSTO - JASMIM DO CARIBE
OU JASMIM-MANGA

COBERTA EM EM LAMINA DE AÇO,
INCLINAÇÃO 3%, ESPESSURA DE 4cm,
COM PINTURA ELETROSTÁTICA E FIXAÇÃO
DE PARAFUSAMENTO NA PAREDE.

REFLETOR EM LED 200W FIXADO NA PAREDE

A
A

MESA EM EM LAMINA DE AÇO PERFURADO,
ESPESSURA DE 4cm, COM PINTURA ELETROSTÁTICA
E FIXAÇÃO DE PARAFUSAMENTO NA PAREDE

BANCO EM EM LAMINA DE AÇO
PERFURADO, ESPESSURA DE 4cm, COM
PINTURA ELETROSTÁTICA E FIXAÇÃO DE
PARAFUSAMENTO NO PISO

REFLETOR EM LED 200W FIXADO NA PAREDE

COBERTA EM EM LAMINA DE AÇO, INCLINAÇÃO 3%, ESPESSURA DE 4cm, COM

A
A

REFLETOR EM LED 200W FIXADO
NA PAREDE

COBERTA EM EM LAMINA DE AÇO, INCLINAÇÃO 3%, ESPESSURA DE 4cm, COM
PINTURA ELETROSTÁTICA E FIXAÇÃO DE PARAFUSAMENTO NA PAREDE.

MESA EM EM LAMINA DE AÇO PERFURADO, ESPESSURA DE 4cm, COM
PINTURA ELETROSTÁTICA E FIXAÇÃO DE PARAFUSAMENTO NA PAREDE

BANCO EM EM LAMINA DE AÇO PERFURADO,
ESPESSURA DE 4cm, COM PINTURA ELETROSTÁTICA

MESA EM EM LAMINA DE AÇO
PERFURADO, ESPESSURA DE 4cm, COM
PINTURA ELETROSTÁTICA E FIXAÇÃO DE
PARAFUSAMENTO NA PAREDE

BANCO EM EM LAMINA DE AÇO PERFURADO,
ESPESSURA DE 4cm, COM PINTURA ELETROSTÁTICA
E FIXAÇÃO DE PARAFUSAMENTO NO PISO

COBERTA EM EM LAMINA DE AÇO, INCLINAÇÃO 3%, ESPESSURA
DE 4cm, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E FIXAÇÃO DE
PARAFUSAMENTO NA PAREDE.

ARVORE - OITI OU CUMARU

PERFIL DE CONCRETO (15X25cm)
CHUMBADO NO SOLO

CHAPA EM AÇO GALVANIZADO
CURVO REBATEDOR DE LUZ

REFLETOR EM LED 200W

quiosque

ESTRUTURA DE AÇO
GALVANIZADO DE 4cm

BASE DE CONCRETO
CHUMBADA NO SOLO

LUMINÁRIA DE
EMBUTIR EM LED 5W

BLOCO INTERTRAVADO

PEDRISCO

AREIA

BRITA

SOLO

REJUNTE COM PEDRISCO
OU AREIA GROSSA

SUBSTRATO
DO PLANTIO

AREIA GROSSA

MANTA GEOTEXTIL

BRITA GRANULADA 3

BRITA SIMPLES

BERÇOS COM GRELHAS NOS PASSEIOS
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BANCO METÁLICO - PLANTA BAIXA
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BANCO METÁLICO - VISTA FRONTAL
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BANCO METÁLICO - CORTE AA
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MESA COM COBERTA - PLANTA COBERTA
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MESA COM COBERTA - VISTA FRONTAL
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MESA COM COBERTA - PLANTA BAIXA

06

ESC.:

1/50

MESA COM COBERTA -  CORTE AA
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 MODULO 01
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MOBILIÁRIO DE ILUMINAÇÃO

 MODULO 02
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MOBILIÁRIO DE ILUMINAÇÃO

VISTA 01
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MOBILIÁRIO PARACICLO

VISTA 02
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MOBILIÁRIO PARACICLO

PLANTA BAIXA
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MOBILIÁRIO PARACICLO
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COLETA SELETIVA 13
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MOBILIÁRIO BALIZADOR

BLOCO INTERTRAVADO DRENANTE

09
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DETALHE - APLICAÇÃO

JARDINS DE CHUVA

10
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DETALHE - INFRAESTRUTURA VERDE

MOBILIÁRIO LIXEIRA 
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ORGÂNICA

MOBILIÁRIO LIXEIRA 
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13MOBILIÁRIOS ( BANCO, MESA, LIXEIRA,
BALIZADOR, POSTES DE ILUMINAÇÃO, PARACICLO)

1/50
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ABRIGO PARA LIXEIRAS EM LAMINAS DE AÇO
PERFURADA, ESPESSURA DE 4cm, COM PINTURA
ELETROSTÁTICA , PARAFUSADA AO CHÃO

LIXEIRAS CONTENTOR DE LIXO (100KG) EM AÇO
GALVANIZADO, COM RODAS EMBORRACHADAS.

ABRIGO PARA LIXEIRAS EM LAMINAS DE AÇO

ABRIGO PARA LIXEIRAS EM LAMINAS DE AÇO PERFURADA, ESPESSURA
DE 4cm, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, PARAFUSADA AO CHÃO

PROJEÇÃO MÓDULOS LIXEIRAS

V1

LIXEIRAS CONTENTOR DE LIXO (100KG) EM AÇO
GALVANIZADO,  COM RODAS EMBORRACHADAS.

PROJEÇÃO ABRIGO

V1

BEIRAL EM EM LAMINA DE
AÇO PERFURADA,
ESPESSURA DE 4cm, COM
PINTURA ELETROSTÁTICA

BEIRAL EM EM LAMINA DE
AÇO PERFURADA,
ESPESSURA DE 4cm, COM
PINTURA ELETROSTÁTICA

FECHAMENTO EM ESTRUTURA STEEL
FRAME E PLACAS CIMENTICIAS

COBERTA EM EM LAMINA DE
AÇO, INCLINAÇÃO 2%,
ESPESSURA DE 4cm, COM
PINTURA ELETROSTÁTICA.

BEIRAL EM EM LAMINA DE
AÇO PERFURADA,
ESPESSURA DE 4cm, COM
PINTURA ELETROSTÁTICA

FECHAMENTO EM
ESTRUTURA STEEL FRAME
E PLACAS CIMENTICIAS

PILARETES METÁLICOS TUBULARES (5X5cm) PARA
SUSTENTAÇÃO DA COBERTA ELEVADA, PERMITINDO
VENTILAÇÃO INTERNA

BEIRAL EM EM LAMINA DE

FECHAMENTO EM
ESTRUTURA STEEL FRAME
E PLACAS CIMENTICIAS

BEIRAL EM EM LAMINA DE AÇO PERFURADA,
ESPESSURA DE 4cm, COM PINTURA ELETROSTÁTICA

ESQUADRIA EM EM LAMINA DE AÇO PERFURADA,
ESPESSURA DE 4cm, COM PINTURA ELETROSTÁTICA

PROJEÇÃO COBERTA

V2

V1

V3

COBERTA EM EM LAMINA DE AÇO,
INCLINAÇÃO 2%, ESPESSURA DE 4cm, COM
PINTURA ELETROSTÁTICA.BEIRAL EM EM LAMINA DE AÇO

PERFURADA, ESPESSURA DE 4cm,
COM PINTURA ELETROSTÁTICA

PROJEÇÃO MÓDULO QUIOSQUE

V2

V3V1

BEIRAL EM EM LAMINA DE AÇO PERFURADA,
ESPESSURA DE 4cm, COM PINTURA ELETROSTÁTICA

PARACICLO EM ESTRUTURA DE AÇO
GALVANIZADO E BASE DE
CONCRETO CHUMBADA NO SOLO

FECHAMENTO EM
ESTRUTURA STEEL FRAME
E PLACAS CIMENTICIAS

COBERTA EM EM LAMINA DE
AÇO, INCLINAÇÃO 2%,
ESPESSURA DE 4cm, COM
PINTURA ELETROSTÁTICA.

BEIRAL EM EM LAMINA DE
AÇO PERFURADA,
ESPESSURA DE 4cm, COM
PINTURA ELETROSTÁTICA

PILARETES METÁLICOS TUBULARES (5X5cm) PARA
SUSTENTAÇÃO DA COBERTA ELEVADA, PERMITINDO
VENTILAÇÃO INTERNA

COBERTA EM EM LAMINA DE
AÇO, INCLINAÇÃO 2%,
ESPESSURA DE 4cm, COM
PINTURA ELETROSTÁTICA.

BEIRAL EM EM LAMINA DE
AÇO PERFURADA,
ESPESSURA DE 4cm, COM
PINTURA ELETROSTÁTICA

FECHAMENTO EM
ESTRUTURA STEEL FRAME
E PLACAS CIMENTICIAS

BEIRAL EM EM LAMINA DE AÇO PERFURADA,
ESPESSURA DE 4cm, COM PINTURA ELETROSTÁTICA

PARACICLO EM ESTRUTURA DE AÇO
GALVANIZADO E BASE DE
CONCRETO CHUMBADA NO SOLO

PR
O

JE
Ç

ÃO
 C

O
BE

RT
A

A
A

V1

V2

LAJE DE CONCRETO MACIÇO.
INCLINAÇÃO DE 2%

CHAPAEM AÇO GALVANIZDO
CURVO REBATEDOR DE LUZ

INDIRETA

REFLETOR EM
LED 200W

BANCO EM LAMINA DE AÇO PERFURADA,
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