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RESUMO 
 

O presente trabalho se insere no projeto mais amplo desenvolvido no âmbito  da 
proposta aprovada pelo PROEXT/MEC/UFPB, em 2015 – Projeto de Requalificação 
Urbana e Ambiental do Porto do Capim, Joao Pessoa/PB –, tendo como objeto 
especifico na parceria desenvolvida para Nucleação da Residência AU+E/UFBA, um 
projeto de reforma para um galpão situado na da Rua Porto do Capim, com a 
finalidade de construção de um Centro Comunitário, e sua inserção urbanística como 
espaço público, conforme indicadas no processo participativo desenvolvido nessa 
comunidade.  Visa promover a melhoria da qualidade de vida dessa comunidade, ao 
tempo em que busca a sua integração a cidade, valorizando e preservando o 
manguezal, como um patrimônio ambiental e coletivo. Essa ocupação está localizada 
no centro da cidade da capital paraibana, às margens do Rio Sanhauá, local de 
fundação da cidade. A região onde se insere o projeto é composta pelas comunidades: 
Porto do Capim, Vila Nassau e Frei Vital. Tais comunidades convivem com uma 
constante ameaça de remoção para construção de um Parque Turístico, proposta 
desenvolvida pela Prefeitura Municipal de João Pessoa – PMJP. No intuito de buscar 
uma proposta alternativa de integração sócio-urbanística-ambiental, a comunidade 
conquistou apoio inicial da UFPB, em 2014, logo ampliado na parceria do Ministério 
Público Federal, IPHAN, IPHAEP, CAU/PB, e com a Residência AU+E/UFBA, sendo 
que o último, com vistas a desenvolver o projeto participativo a ser doado para a 
comunidade. O trabalho faz parte do resultado que se espera obter na Especialização 
em Assistência Técnica em Habitação e Direito à Cidade, além de estimular a atuação 
de profissionais dessa área de atuação na mediação entre comunidade e órgãos 
públicos, visando a garantir que população brasileira tenha seus direitos assegurados. 

 
Palavras-chave: Centro comunitário. Melhoria de condições habitacionais. 

Requalificação urbana. Requalificação ambiental. Projeto 
participativo.



 

ABSTRACT 
 

This work is part of a broader project developed under the proposal approved by 
PROEXT / MEC / UFPB in 2015 - Redevelopment Project Urban and Environmental 
Porto do Capim, Joao Pessoa / PB, with the specific object in partnership developed 
for Nucleation Residence AU + E / UFBA, a reform project to a shed located on the 
Porto do Capim Street, with the purpose of building a community center, and its urban 
insertion as public space, as indicated in the participatory process developed this 
community. It aims to promote improved quality of life for the community, the time it 
seeks to integrate the city, valuing and preserving the mangroves, as an environmental 
heritage and collective. This occupation is located in the city center of the capital of 
Paraiba, the banks of the Sanhauá River, place of foundation of the city. The region 
where it operates the project consists of the communities: Porto do Capim, Vila Nassau 
and Frei Vital. These communities live with a constant threat of removal to build a 
tourist park, proposal developed by the city of João Pessoa - PMJP. In order to seek 
an alternative proposal for socio-urban and environmental integration, the community 
won initial support UFPB in 2014, soon expanded partnership of federal prosecutors, 
IPHAN, IPHAEP, CAU / PB, and the Residence AU + E / UFBA, and the latter, in order 
to develop participatory project to be donated to the community. The work is part of the 
result expected from the Specialization in Technical Assistance Housing and Right to 
the City, in addition to stimulating the work of professionals in this area of activity in 
mediating between community and government agencies, aiming to ensure that the 
population has their rights assured. 

 
Keywords: Community center. Improvement of housing conditions. Urban renewal. 

Environmental requalification. Participatory project.
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde 1985, os moradores da Comunidade do Porto do Capim, em João 

Pessoa, convivem com o risco de remoção, decorrente de uma política de 

higienização e de espetacularização do centro histórico, que propõe instalar, 

justamente na área que eles habitam há mais de 70 anos, uma praça para grandes 

eventos, além de um parque público dotado de equipamentos turísticos de massa. 

Tendo permanecido apenas uma intenção ao longo de 25 anos, em 2010 o projeto 

passou a contar com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do 

Governo Federal (especificamente o PAC-Rio Sanhauá e o PAC-Cidades Históricas), 

tornando a remoção cada dia mais iminente.  

Em meados de 2012, com o intuito de se contrapor a essa ação, a comunidade, 

composta por aproximadamente 375 famílias, passou a se mobilizar para exigir uma 

participação ativa na concepção do projeto. Foi atendendo essa solicitação que, em 

2015, com a mediação do Ministério Público Federal, e também com o apoio da 

Universidade Federal da Paraíba, foi dado início a um processo participativo visando 

a construção conjunta de um projeto alternativo para a requalificação da área.  

Nesse cenário, a partir de setembro de 2015, passaram a integrar a equipe 

também os quatro residentes, Ezio Stuke, Flávio Boaventura, Marina Fontenelle e eu, 

Camilla Furtado, da segunda turma do curso de especialização em Assistência 

Técnica para Habitação e Direito à Cidade, ministrado pela Universidade Federal da 

Bahia, UFBA, e que encontrou na UFPB o campo apropriado para a realização da 

primeira experiência de nucleação do referido curso junto à outra instituição pública. 

As ações de assistência técnica desenvolvidas por nós, residentes, se 

traduzirão em quatro projetos integrados, concebidos por meio de uma metodologia 

participativa, voltados para a defesa da preservação da comunidade tradicional 

ribeirinha Porto do Capim, no qual se insere esse trabalho de conclusão. 
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2 ÁREA, COMUNIDADE E TERMO DE COOPERAÇÃO 

 

O aumento da população e a ampliação das cidades deveria ser sempre 

acompanhado do crescimento de toda a infraestrutura urbana, de modo a 

proporcionar aos habitantes uma mínima condição de vida (MOTA, 1995). Mas isto 

nem sempre acontece. Ao contrário, em muitos casos as cidades crescem de forma 

meteórica e isso é preocupante, visto que esse crescimento deveria ser acompanhado 

em nível igual de desenvolvimento urbanístico.  

No Brasil, a ocupação do espaço de forma desordenada e a falta de 

planejamento vêm agravando os problemas urbanísticos e ambientais, que já são 

sérios. Nesse sentido, muitas vezes, torna-se necessário pensar na qualificação do 

espaço urbano, visando a melhoria do convívio a partir da integração dos espaços. 

Também é necessário encontrar alternativas para a reformulação do território, 

procurando novas formas de articulação entre as várias realidades e infraestruturas 

que nele coexistem, valorizando a continuidade do espaço urbano e da paisagem, e 

propondo programas capazes de requalificar e transformar as áreas de intervenção. 

Em oposição ao que deveria acontecer, observa-se na prática que vários dos 

centros urbanos passaram, no decorrer do tempo, por processos de forte degradação 

de flora, fauna e principalmente de seus recursos hídricos, como os córregos, lagos e 

rios.  

De acordo com Gorski (2010): 

 
Os rios urbanos, que já vinham passando por grandes transformações - em 
especial a partir da intensa urbanização ocorrida após a década de 1950 -, 
têm sua condição de deterioração agravada pela precariedade do 
saneamento básico, pela crescente poluição ambiental, pelas alterações 
(pontuais ou no âmbito da bacia hidrográfica) da condição hidrológica e 
morfológica, bem como pela ocupação irregular de suas margens (GORSKI, 
2010, p. 23). 

 

2.1. PORTO DO CAPIM: INSERÇÃO REGIONAL E URBANA DO LOCAL 

 

Neste contexto, o Porto do Capim, é uma comunidade localizada no centro da 

cidade de João Pessoa, numa região denominada Varadouro, na capital paraibana, 

às margens do Rio Sanhauá, local de fundação da cidade, representado na Figura 1 

e 2. O recorte, comumente chamado de Porto do Capim, é composto pelas 

comunidades: Porto do Capim, Vila Nassau e Frei Vital. 
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Figura 1 - Localização do Estado da Paraíba, Região Metropolitana de João Pessoa, 

Município de João Pessoa, Região do Varadouro. 

 
Fonte – http://geo.joaopessoa.pb.gov.br/digeoc/htmls, editado pela autora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://geo.joaopessoa.pb.gov.br/digeoc/htmls
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Fonte – http://geo.joaopessoa.pb.gov.br/digeoc/htmls, editado pela autora. 
 
 
2.2. NOME DA(S) ASSOCIAÇÃO(ÇÕES) PARCEIRA(S), PERSONALIDADE 

JURÍDICA, CÓPIA DE INSCRIÇÃO 

 
Razão social: Associação de Mulheres da Comunidade Porto do Capim 

Data de abertura: 30/1/2014 

CNPJ: 19.840.512/0001-94 

Natureza jurídica: Associação Privada - Código 3999 

Status da empresa: Ativa 

Atividade econômica principal: Atividades associativas não especificadas 

anteriormente - CNAE 9499500 

 

 

Figura 2 - Localização do Porto do Capim na Região do Varadouro, em João 
Pessoa, PB. 

 

 

http://geo.joaopessoa.pb.gov.br/digeoc/htmls
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2.3. ENDEREÇO COMPLETO E TELEFONE/ E-MAIL/ WEBSITE/ BLOG DA 

ASSOCIAÇÃO 

 
Telefone: (83) 99992-9792 

Endereço: R Frei Vital, 02, Comunidade Porto Do Capim, Varadouro, João 

Pessoa, PB, CEP 58010-620, Brasil. 

Mídias Digitais:  

http://asmulheresportodocapim.blogspot.com.br/;       

http://radioportodocapim.com.br/programa/porto-do-capim-em-acao/; 

https://www.facebook.com/associacaodemulheresdoportodocapim?fref=ts; 

https://www.facebook.com/PortoDoCapim/posts/; 

https://www.facebook.com/radioportodocapim?fref=ts 
 

2.4. NOME E FUNÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL, CÓPIA DA IDENTIDADE, 

ATA DE INDICAÇÃO E PRINCIPAIS LIDERANÇAS PARA CONTATO 

 

Representante Legal: Rossana de Holanda (Presidente) 

Lideranças: Adriana Lima, Giselda de Holanda, Maria Aparecida França, Maria 

da Penha Nascimento, Maria da Penha Silva, Odaci Oliveira, Odenice Oliveira, 

Roseane Mendes, Rossana de Holanda, Verônica Lima e Wilma do Nascimento. 

 

http://asmulheresportodocapim.blogspot.com.br/
http://radioportodocapim.com.br/programa/porto-do-capim-em-acao
https://www.facebook.com/associacaodemulheresdoportodocapim?fref=ts
https://www.facebook.com/PortoDoCapim/posts/
https://www.facebook.com/radioportodocapim?fref=ts
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3 DESCRIÇÃO DA ÁREA, PROBLEMÁTICA E JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

COLETIVA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 

Há 70 anos, tais comunidades convivem com uma constante ameaça de 

remoção, mediante uma política de higienização e especularização do centro histórico 

para construção de um Parque Turístico constituído basicamente por uma arena de 

eventos e equipamentos turísticos de massa, desenvolvido pela Prefeitura Municipal 

de João Pessoa – PMJP.  

Surge, a partir deste momento, pela primeira vez, um conflito entre o poder 

público e a comunidade ocupante do Porto. A comunidade passa a se ver ameaçada 

do seu modo de vida, das relações de vizinhança, das tradições e convivências com 

o rio. Porém, o convênio se extingue em 2000, sem ocorrer as relocações e nem a 

execução do projeto (TAVARES, 2014). Em 2010, contudo, são retomadas as 

investidas de intervenção no Porto do Capim com os Projetos de Aceleração de 

Crescimento (PAC) “Sanhauá: Dignidades as famílias e o rio à cidade” e “Cidades 

Históricas”, prevendo a revitalização em 11km do rio e relocação da famílias para 

habitações de interesse social com 42m², projeto proposto pela Prefeitura Municipal 

de João Pessoa baseado no anterior, chamado informalmente pela comunidade de 

“plantação de poste”. O referido projeto está representado na figura a seguir: 

 

Figura 3 - Proposta da PMJP para a Praça Porto do Capim 

 
Fonte: Comissão do Centro Histórico de João Pessoa, 2012. 
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Em contrapartida, em 2012, a comunidade, formada por cerca de 375 famílias, 

inicia uma mobilização exigindo uma participação ativa no desenvolvimento do 

projeto. Surge a Associação das Mulheres do Porto do Capim – AMPC, atuando como 

facilitadoras, intermediando as fases de trabalho. Mediante esse cenário, em 2015, o 

Ministério Público Federal, com o apoio da Universidade Federal da Paraíba, interveio 

propondo um processo participativo objetivando a execução de um projeto alternativo 

para a requalificação urbana e ambiental da área, onde, os integrantes do grupo 

PROEXT-UFPB - Programa de Requalificação Urbana, Ambiental e Patrimonial do 

Porto do Capim, atuam monitorando e registrando todo o processo. 

Conforme destaca o Relatório Técnico Multidisciplinar Comunidade Porto do 

Capim, desenvolvido por docentes e alunos da Universidade Federal da Paraíba – 

UFPB, entregue ao Ministério Público Federal, nos estudos apresentados pela PMJP, 

o Porto do Capim é assim caracterizado: “um assentamento com ocupação iniciada 

na primeira metade do século XX, no local onde deveria ser construído o porto de 

João Pessoa, e onde se ergue a cidade antiga, com construções tombadas pelo 

patrimônio histórico. Era o local onde se descarregava boa parte das mercadorias que 

abasteciam a cidade e ganhou esse nome porque os soldados do exército iam lá 

buscar a ração (capim) para alimentar os animais do quartel. Com o passar dos anos 

o porto foi sendo desativado, ao mesmo tempo em que a população foi se 

aglomerando ao seu redor, formando a comunidade que hoje é chamada de Porto do 

Capim” (Ref. Relatório de Cadastro Social da Comunidade do Porto do Capim. p. 01-

03). 

Como alerta Gonçalves (2014, 17-18), comentando o Processo de 

Tombamento do Centro Histórico de João Pessoa, “Do ponto de vista habitacional e 

urbanístico não se pode caracterizar a área como sendo marcada por “péssimas 

condições de habitação” ou simplesmente como “área de risco”, pois ao mesmo tempo 

em que existem casas perfeitamente consolidadas, existem outras, construídas às 

margens do rio, onde os moradores convivem com constantes inundações provocadas 

pelas cheias das marés. O fato é que ali, onde se localizava o antigo porto comercial 

da cidade, ocorreu um processo de ocupação urbana para fins de moradia, de uma 

população economicamente carente, informação que não aparece no Processo de 

Tombamento no. 1051-T-02”. 

Segundo o Relatório de Violações de Direitos Humanos do CRDH UFPB, em 

função do fechamento do porto comercial e, na década seguinte, da progressiva 

expansão do comércio e serviços em direção à cidade alta, onde outros equipamentos 
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públicos e bancários foram se instalando, a área do Porto do Capim perdeu sua 

condição de centro econômico da urbe e entrou em decadência, observando-se, a 

partir de então, um processo de esvaziamento das atividades econômicas e de 

desvalorização imobiliária. Não só o capital privado, mas os poderes públicos também 

a abandonaram, deixando de investir na manutenção da infraestrutura existente e na 

instalação de novos equipamentos. Nessa época iniciaram-se as ocupações mais 

sistemáticas da área do porto abandonado por famílias de ex trabalhadores braçais 

desempregados e de pescadores que viviam no entorno. 

Essas pessoas, ao tornarem o espaço o local de sua moradia, passaram a 

promover a recuperação progressiva do manguezal, que havia sido literalmente 

devastado para atender às necessidades do Porto inclusive com a realização de 

aterros significativos que elevaram o terreno cerca de dois metros em relação ao nível 

do rio. Esta informação, comprovada com imagens da época (ver Figura 4) e 

comparadas com as imagens atuais (ver Figura 5) é de fundamental importância para 

caracterização da Comunidade bem como para o adequado tratamento das questões 

socioambientais que envolvem o Porto do Capim atualmente. 

 

Figura 4 - Vista do Rio para a Cidade Baixa, ano não identificado 

 
Fonte:  SILVA, 2014, p. 47.  
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Figura 5 - João Pessoa vista de cima, Cidade Baixa e Alta, 2010. 

 
Fonte: SILVA, 2014, p. 47.   

 

O casario que ladeia a Rua do Porto do Capim mantém intactas, até os dias de 

hoje, as características de uma comunidade ribeirinha, não apenas por seus aspectos 

formais e ambientais, como também pela forma de morar e de viver de seus 

habitantes, pelos modos com que utilizam o espaço e pelas múltiplas funções que tem 

a rua como seu palco. Por suas características de patrimônio histórico, do ponto de 

vista urbanístico, propomos preservar a integridade desse conjunto, realizando 

demolições miradas (com base nos resultados apontados no levantamento) 

principalmente em correspondência de novos acessos ao mangue. Para as poucas 

famílias a serem relocadas, propõem-se que passem a ocupar parte das novas 

unidades habitacionais a serem construídas no terreno do Curtume. No que se refere 

às demais moradias, apontadas no levantamento como em bom estado de 

conservação, a proposta é que sejam reformadas, executando projetos pela aplicação 

da Lei 11.888/2008, da Assistência Técnica Gratuita. 
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3.1. PRIMEIROS LEVANTAMENTOS PARTICIPATIVOS E PROPOSITIVOS COM A 

UFPB 

 

Através dessa parceria, foram realizados levantamentos casa a casa, 

denominado "Mutirão de Levantamento", realizado em uma oficina do PROEXT, a de 

reforma ou relocação, as residências com necessidade de reforma e, por fim, as 

residências que vão ser demolidas e as famílias relocadas para terrenos próximos. A 

partir deste levantamento, chegou-se a três diferentes cenários, que foram levados à 

população do Porto do Capim e, através de votação, determinou-se o Cenário 02, 

conforme mostra a Figura 6. 

 

Figura 6 - Cenário escolhido pela população do Porto do Capim para permanências, 

reformas e relocações das unidades habitacionais existentes na área 

 
Fonte: Proext – Requalificação Urbana, Ambiental e Patrimonial do Porto do Capim, 2015. 

 

Além disso, ao longo da Rua do Porto do Capim existiram, em épocas 

passadas, vários pontos de acesso ao mangue, aos quais correspondiam pequenos 

trapiches, públicos ou privados, que permitiam aos moradores estabelecerem uma 

relação mais intensa com o rio e com o mangue. Com o adensamento populacional 

na rua do Porto, esses becos e passagens foram aos poucos sendo ocupados, de 

forma a se tornar difícil o acesso ao mangue, a não ser passando por alguma das 

residências. Em consequência de o "Mutirão de Levantamento" ter apontado a 

necessidade de algumas poucas demolições ao longo da Rua do Porto do Capim, os 

moradores concordaram de que sejam reconstituídos esses acessos, para que os 

visitantes possam desfrutar da bela paisagem que ali persiste, intacta, conforme a 

Figura 7. 
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Figura 7 - Demarcação das residências que serão requalificadas e das que serão 

demolidas. 

 
 

Fonte: Proext – Requalificação Urbana, Ambiental e Patrimonial do Porto do Capim, 2015. 
 
 

Tendo em vista que o Porto do Capim é uma região constituída por um 

patrimônio natural de grande importância para a conservação, dentro de uma área 

histórica, sob forte pressão urbana e associada a um contexto de conflito e exclusão 

social, a revitalização dessa área, pode gerar benefícios diretos aos moradores da 

cidade, podendo ser citado a conservação dos recursos hídricos, das belezas cênicas, 

a proteção dos solos, o assoreamento dos rios, a proteção de sítios históricos ou 

culturais, a manutenção e proteção da fauna silvestre, a disponibilização de 

oportunidades de recreação em contato com a natureza, a geração de conhecimento 

por meio da educação ambiental, o manejo dos recursos florestais, a seguridade da 

qualidade do ar e da água, ordenar o crescimento econômico regional, bem como de 

economias sustentáveis. 

Além disso, tal intervenção visa gerar benefícios também aos moradores da 

comunidade, pois pretende-se relocar apenas algumas residências, tendo em vista o 

que foi acordado entre os moradores, para realizar um projeto de intervenção 

urbanística na área, que deve ser de total responsabilidade da PMJP. Ela consiste no 

saneamento da área por meio da implantação de rede de esgoto e drenagem das 

águas, calçamento das ruas e das calçadas, implantação de rede de iluminação 

pública, assim como a implantação de um projeto paisagístico e de mobiliário urbano 
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apropriado. Essa urbanização poderá tornar o Porto do Capim ponto de referência 

para a implantação de serviços ligados ao turismo local de base comunitária, como 

lojas para a venda de artesanato e locais de degustação da cozinha ribeirinha. A ideia 

ainda consiste na capacitação dos moradores da comunidade para realizar a gestão 

desses pontos de comércio e de serviço.  

De acordo com o Art. 8º, § 1º, da Resolução CONAMA Nº 369/2006, considera-

se área verde de domínio público "o espaço de domínio público que desempenhe 

função ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da qualidade 

estética, funcional e ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação e espaços livres 

de impermeabilização". As áreas verdes urbanas são consideradas como o conjunto 

de áreas intraurbanas que apresentam cobertura vegetal, arbórea (nativa e 

introduzida), arbustiva ou rasteira (gramíneas) e que contribuem de modo significativo 

para a qualidade de vida e o equilíbrio ambiental nas cidades. Essas áreas verdes 

estão presentes numa enorme variedade de situações: em áreas públicas; em áreas 

de preservação permanente (APP); nos canteiros centrais; nas praças, parques, 

florestas e unidades de conservação (UC) urbanas; nos jardins institucionais; e nos 

terrenos públicos não edificados. Em João Pessoa, os parques mais próximos a área 

de estudo estão localizados a cerca de 2 quilômetros, conforme demonstra a Figura 

8, que são o Parque Zoobotânico Arruda Câmara e o Parque Sólon de Lucena. 

 

Figura 8 - Localização dos Parques Urbanos do centro de João Pessoa. 

 
Fonte: Adaptado do Google Maps pela Autora. 
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A área ainda tem como vantagem que favorece o acesso aos visitantes de 

municípios vizinhos (Bayeux, Santa Rita, Cabedelo), uma estação ferroviária, que se 

localiza a cerca de 400 metros da Rua Porto do Capim, que possibilita o embarque e 

desembarque dos visitantes e moradores, conforme mostra a Figura 9. 

 

Figura 9 - Mapa do Trem urbano que cruza a região metropolitana de João Pessoa 

 
Fonte: CBTU – Companhia Brasileira de Trens Urbanos, 2015. 

 
Ainda, segundo a CBTU - Companhia Brasileira de Trens Urbanos, existe um 

projeto para transformar o Sistemas de Trens Urbanos de João Pessoa em um VLT – 

Veículo Leve Sobre Trilhos, com capacidade de transportar 33 mil passageiros por 

dia. O sistema terá 14 estações, sendo 5 novas e 9 reformadas (inclusive a do 

Varadouro), possibilitando que o parque seja visitado pela população de toda a região 

metropolitana.
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1. DESENVOLVIMENTO URBANO DAS CIDADES 
 

A compreensão do desenvolvimento urbano exige um bom conhecimento do 

processo de origem e evolução das cidades, os elementos que contribuem para a 

definição da sua estrutura e forma e qualidade de vida urbana.  

Assim sendo, a cidade se caracteriza pela existência das suas ruas e seus 

espaços públicos. Tais espaços são formados por jardins comunitários e espaços de 

permanência e lazer, para pessoas de todas as faixas etárias. Segundo Clos (2015), 

na história das cidades, jamais foi possível um desenvolvimento urbano bem-sucedido 

sem um plano e um sistema bem organizados dos espaços públicos e uma 

conectividade das ruas dentro das cidades. Ruas desempenham um papel crítico nas 

cidades, conectando espaços, pessoas e bens, e, através disso, facilitando comércio, 

interação social e mobilidade. Ruas e espaços públicos contribuíram, também, com a 

definição das funções culturais, sociais, econômicas e políticas nas cidades e 

municípios. 

Segundo Sposito (1996): 

 
“A urbanização é um fenômeno mundial, de efeitos, amplitudes e 
abrangências diferentes de acordo com as especificidades do espaço 
geográfico. A análise desse processo demonstra que cada localidade se 
desenvolve seguindo critérios como gênese de povoamento, recursos 
naturais e a oferta de capital/trabalho. A urbanização como processo, e a 
cidade, forma concretizada deste processo, marcam tão profundamente a 
civilização contemporânea, que é muitas vezes difícil pensar que em algum 
período da história as cidades não existiram, ou tiveram um papel 
insignificante.” (SPOSITO, 1996). 

 

Ter uma percepção da morfologia urbana, além de entender os aspectos físicos 

do local, abrange, também, uma interação entre um leque de disciplinas como a 

sociologia, a economia e a ciência política, visto que a cidade vai se moldando através 

de intenções de tais disciplinas. Então, analisar a morfologia urbana, de um contexto 

específico, induz no entendimento de sua paisagem urbana, da relação tanto de seus 

habitantes entre si, como também da população com o próprio meio físico.  

Observa-se a importância do trabalho constando-se que o estudo morfológico 

do meio físico do local é objeto de grande influência capaz de produzir efeito 

considerável no planejamento da cidade. Pois, apenas compreendendo como se dá a 
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relação social com o meio urbano em que tal sociedade está inserida, é que se pode 

propor uma intervenção urbana que ofereça melhoria para a cidade e sua população. 

Ainda segundo Clos (2015), hoje em dia, no planejamento de uma cidade, 

muitas vezes a interação e a multifuncionalidade entre as ruas, espaços públicos e as 

fachadas dos prédios são ignoradas e negligenciadas, As ruas são vistas apenas 

como ligações numa rede de ruas, possibilitando deslocamentos, e isso muitas vezes 

acabou definindo como as ruas são usadas. Onde o espaço público é inadequado, 

mal desenhado ou privatizado, a cidade se torna cada vez mais segregada, tornando 

as cidades cada vez mais inseguras. 

Em seu livro Cidades para Pessoas, Gehl (2010), indica alguns princípios 

norteadores do planejamento urbano: 

a) Distribuir as funções da cidade para garantir menores distâncias entre elas; 

b) Integrar várias funções da cidade para garantir versatilidade, riqueza de 

experiências, sensação de segurança e sustentabilidade social; 

c) Projetar espaços urbanos convidativos para o pedestre e infraestrutura 

adequada para os ciclistas; 

d) Entender que a vida no interior das edificações e a vida nos espaços 

urbanos funcionam conjuntamente; 

e) Reforças os convites para permanências mais longas nos espaços 

públicos. 

Visto isso, entende-se que é necessário projetar espaços públicos e redes de 

ruas bem conectadas que estimulem as pessoas a permanecer, caminhar e pedalar, 

melhorando tanto a saúde do usuário, quanto da cidade, pois reduz o trânsito 

motorizado e, consequentemente a poluição. Além disso, deve-se pensar na interação 

dos espaços, no que diz respeito à forma, função e conectividade entre as edificações, 

os espaços públicos e a rua, integrando cada vez mais a comunidade à cidade. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



    27 
 
4.2. INSTRUMENTOS LEGAIS NECESSÁRIOS À INTERVENÇÃO NA ÁREA 

 

Segundo o Plano Diretor da cidade de João Pessoa, a área demarcada para 

intervenção caracteriza-se como uma Zona de Preservação Ambiental - ZPA), como 

pode ser observado na Figura 10, a seguir: 

 

Figura 10 - Plano Diretor da cidade de João Pessoa. 

 
Fonte: Adaptado pela autora do Plano Diretor da cidade de João Pessoa, 2016. 

 
 

Consta no Art. 39 do Plano Diretor de João Pessoa que Zonas Especiais de 

Preservação – ZEP - são porções do território, localizadas tanto na Área Urbana como 

na Área Rural, nas quais o interesse social de preservado, manutenção e recuperação 

de características paisagísticas, ambientais, históricas e culturais, impondo assim 

normas específicas para uso e ocupação do solo, abrangendo, nesse caso, 

claramente citado como os vales do Rio Sanhauá, como se caracteriza a Comunidade 

do Porto do Capim. 

Já segundo o Mapa de Zoneamento da cidade, essa área se caracteriza como 

ZEP2, que determina a construção de parques infantis, instalações esportivas e 

praças ao ar livre, museus, centros de pesquisa e exposição de artes, além de 

estabelecimentos culturais e de difusão artístico-cultural, conforme pode ser visto na 

Figura 11, a seguir:  
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Figura 11 - Mapa de Zoneamento da cidade de João Pessoa. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de João Pessoa. 

 
 

Além disso, o Art. 89. Afirma que o Poder Público Municipal, com vista ao 

desenvolvimento de política de estimulo ao turismo, devera: I - elaborar o Plano de 

Turismo da Cidade de João Pessoa com vigência quinquenal; II - aproveitar o seu 

potencial turístico, em articulação com o Estado, divulgando roteiros, apoiando e 

promovendo eventos culturais, histéricos, científicos, esportivos e ecológicos; III - 

implantar equipamentos urbanos de apoio, desenvolvimento e promoção do turismo 

na Cidade de João Pessoa; IV - promover a divulgação do potencial turístico de João 

Pessoa. 

Ainda, podemos encontrar outras questões legais que asseguram o direito à 

moradia, que são:  

a) A Constituição Federal de 1988 estabelece a moradia como direito social 

fundamental, em seu artigo 6o. 

b) A Resolução da Assembleia Geral da ONU de 1966, subscrita pelo Brasil 

em 1992, defende o direito de todos à moradia adequada, caracterizada 

pelo custo acessível, pela disponibilidade de serviços e infraestrutura, 

acessibilidade, localização e adequação cultural da habitação. Inclui nesse 

conceito a segurança jurídica da posse, e proteção ao cidadão das 

ameaças e remoções forçadas. 

c) As Leis Federais 11.124/ 2005, 11.481/2007 e 11.977/2009 determinam a 

utilização prioritária de terrenos de propriedade do Poder Público para a 

habitação de interesse social.  
 



    29 
 

 

5 JUSTIFICATIVA 
 

Assim sendo, a requalificação desse espaço, mantendo a população que o 

produziu, será importante para proporcionar uma melhor qualidade de vida à esses 

moradores, com espaços de lazer e comércio, ao tempo em que qualifica o lugar 

também para a cidade, valorizando e preservando o ambiente no qual está inserida. 

Isto porque, registra a história do Porto do Capim, sua relação com o rio, o manguezal 

e a pesca, que configurou-se como importante fonte de recursos para a população, 

pois subsidiava os habitantes no que concerne à pesca de mariscos, propiciando parte 

do sustento de muitas famílias, além de servir como área de lazer para essa população 

e para a cidade de uma forma geral.  

Além disso, no que diz respeito à problemática com a Prefeitura Municipal de 

João Pessoa (PMJP), que desenvolveu o projeto, não-participativo, objetivando 

relocar os moradores para áreas distantes de onde hoje residem, esse traria como 

consequência a perda de toda vitalidade e sentido de vizinhança desse lugar. Assim 

o novo projeto alternativo para toda a área, vem a fortalecer a comunidade, ao 

proporcionar um projeto com a sua participação, mantendo viva e preservando essa 

área, justificando, portanto o seu desenvolvimento. 

O objeto especifico proposto para este trabalho, dentre as demandas e 

propostas indicadas no processo participativo, abrange os seguintes áreas de uso 

público: Reforma de um galpão para implantação de um Centro comunitário e 

requalificação urbanística da Rua Porto do Capim como área pública. Esses projetos 

foram indicados devido aos seguintes fatores, já anteriormente abordados: a) a 

necessidade de espaços de convívio e de espaços de lazer de acesso à população 

local e da cidade; b) o grande potencial paisagístico, por se tratar de uma área que 

margeia o rio e o manguezal; c) necessidade de requalificação e sua localização 

privilegiada, no centro da cidade; d) a possibilidade de expansão do projeto para 

outras áreas do entorno.
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6 OBJETIVOS  

 

6.1. OBJETIVO GERAL 
 

Elaborar um Estudo Preliminar para reforma de um galpão para um Centro 

Comunitário e requalificação urbanística da Rua Porto do Capim como área pública, 

na região do Varadouro, centro da cidade de João Pessoa, propondo a implantação 

de infraestrutura urbana, atendendo ao que foi planejado com a participação da 

comunidade, no intuito de preservar e garantir a função social da área, tornando-a 

mais adequada para os moradores, incentivando a visitação no local, inserindo-a 

assim na cidade, na perspectiva da  preservação do patrimônio histórico e ambiental 

e pelo direito à cidade melhores. 

 
6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Conhecer as referências locais e projetos de requalificação urbana e 

ambiental; 

b) Realizar reuniões e oficinas para decisões participativas e levantamento de 

dados das reais necessidades dos moradores dessa comunidade para a 

montagem de um programa projetual; 

c) Elaborar uma proposta que contemple a requalificação de um espaço de 

ocupação precária, transformando-o em um ambiente mais adequado, 

agradável, com opções de esportes e lazer, além de espaços de convivência 

e de comércio para a comunidade, abrindo-o para a cidade; 

d) Solucionar problemas no que diz respeito à acessibilidade, circulação e 

mobilidade, infraestrutura, paisagem urbana, conforto, vegetação, 

saneamento e uso do solo, incentivando a preservação do manguezal; 

e) Desenvolver um plano de ação, com a montagem de um cronograma para o 

projeto executivo das intervenções propostas para a área; 

f) Avaliar a viabilidade econômica e social dos equipamentos e da sua 

construção através de uma proposta orçamentária preliminar.
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7 METODOLOGIA 

 

7.1. PESQUISA BIBLIOGRÁFICA 
 

Na primeira etapa do estudo foi realizada uma pesquisa bibliográfica. Consultas 

à bibliografia clássica, artigos atuais com projetos de referência e coletas de dados 

normativos, que serviram de embasamento teórico dos temas relacionados à 

requalificação urbana e ambiental.  

Segundo proposta preliminar elaborada pelo LABPARC – FAUUSP, Parque 

Linear se caracteriza fundamentalmente como uma intervenção urbanística associada 

à Rede Hídrica, em fundo de vale, mais especificamente na planície aluvial, e tem 

como objetivos:  

a) Proteger ou recuperar os ecossistemas aos cursos e corpos d’água;  

b) Conectar áreas verdes e espaços livres de um modo geral;  

c) Controlar enchentes;  

d) Prover áreas verdes para o lazer.  

Segundo a pesquisa, em função de sua composição urbanística e ambiental, a 

intervenção pode ter tipologias diferenciadas, que privilegiem com maior intensidade 

um ou mais de um dos objetivos elencados acima. As tipologias devem ser 

relacionadas tanto com a composição das áreas do parque, quanto com relação à sua 

inserção urbana, que deve ser relacionada com a necessidade de maior implantação 

de equipamentos e espaços de lazer e sociabilidade ou maior priorização da 

preservação ambiental com menos usos (em áreas com pouca ocupação urbana no 

entorno ou de acessibilidade mais restrita). Essa composição pode atravessar três 

tipos de espaços diferenciados que se combinam de diversas formas:  

a) Área Core, coincidente com a Área de Preservação Permanente, definida 

pela legislação;  

b) Zona de Amortecimento, como área de transição entre a Área Core e a 

Zona Equipada;  

c) Zona Equipada, para o provimento de equipamentos de lazer. 

O Parque Linear têm características diferenciadas de um parque convencional 

por estar associado à Rede Hídrica. Nesse sentido, deve-se sempre buscar a 

implantação de espaços visando dar uma continuidade a caminhos verdes e à 

cobertura vegetal e arborização ao longo do curso hídrico, combinando espaços onde 

a zona equipada pode ter maior área, se assemelhando a um parque nuclear 
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convencional, e espaços onde a faixa é mais estreita, limitando-se a áreas de 

preservação da mata ciliar e caminhos verdes, quando possível. A continuidade no 

tratamento da paisagem ao longo do curso hídrico visa não apenas a recuperação 

ambiental, que pode não ser possível em toda a margem e planície aluvial, mas 

também a valorização dos cursos d’água como elemento estrutural. 

 

7.2. ANÁLISE DE PROJETOS CORRELATOS 

 

Para um melhor resultado, foram estipulados como categorias de seleção de 

projetos correlatos os que tenham obtido soluções para as seguintes questões: 

a) Delimitação das áreas de intervenção prioritárias; 

b) Diretrizes para reurbanização; 

c) Desenvolvimento do projeto básico; 

d) Planejamento social; 

e) Solucionar problemas no que diz respeito à acessibilidade, circulação e 

mobilidade, infraestrutura, paisagem urbana, conforto, vegetação, 

saneamento e uso do solo; 

f) Manutenção e reconstituição de espécies vegetais nativas. 

O primeiro correlato definido é o Parque Cantinho do Céu, em São Paulo, que 

adotou como principais diretrizes de projeto voltar as moradias para o reservatório e 

revelar a natureza à sua frente, valorizando a paisagem e a comunidade. O programa 

associa ainda usos de recreação e lazer à preservação da margem com a manutenção 

e reconstituição de espécies vegetais nativas, evitando o assoreamento da represa e 

promovendo a qualidade de vida dos moradores. O projeto ainda considerou situações 

especiais identificadas ao longo da área, tendo como prioritárias as condições 

topográficas e de acessibilidade. 

Figura 12 - Parque Cantinho do Céu. 
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Fonte: Daniel Ducci. 
 

O segundo correlato é o Plano Popular da Vila Autódromo, que trata de uma 

comunidade localizada no Rio de Janeiro, que sofreu ameaças de remoção durante 

anos por parte da Prefeitura Municipal da cidade. A primeira versão do plano foi 

elaborada pelos próprios moradores, através de oficinas e assembleias, ficando 

pronto em 2011. A comunidade decidiu questões como moradia, saneamento e meio 

ambiente, transporte público, educação, serviços de saúde, cultura, entre outros, que 

contou com o apoio de duas universidades públicas, a Universidade Federal do Rio 

de Janeiro e a Universidade Federal Fluminense.  
 

Figura 13 - Plano Popular da Vila Autódromo. 

 
 

Fonte: Guina Ramos. 
 

7.3. APLICAÇÃO DE METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS NA ÁREA 
 

Garantir a participação da comunidade em todo o processo de desenvolvimento 

do projeto foi imprescindível para sondar seus desejos e necessidades, que serviram 

de diretrizes projetuais. Além disso, foi necessário o diálogo com a prefeitura e outras 

entidades governamentais, das comunidades vizinhas, entre outros cidadãos que 

demonstraram interesse. Assim sendo, através da aplicação de técnicas de 

metodologias participativas, alcançou-se uma maior integração social entre as 

comunidades, com vistas à prestação de serviços de assistência técnica na definição 
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das suas necessidades, na perspectiva do fortalecimento da cidadania para o direito 

à cidade. 

O direito à participação está estabelecido por lei, como direito de todo cidadão. 

A participação social foi uma das estratégias para solucionar problemas e conquistar 

melhores condições de vida para todos. Com o intuito de garantir esse direito, 

aconteceram reuniões periódicas para realização de oficinas, discussões, 

conversações dirigidas, desenho, colagem, exposições e outras metodologias 

participativas. 

 

Mutirão de Levantamento  
 
Tais atividades se iniciaram com o Mutirão de Levantamento onde, em conjunto 

com a participação dos próprios moradores e da equipe técnica, foi possível levantar 

as condições das residências e quantificar os núcleos familiares nelas existentes. 

Como foi citado anteriormente, esse levantamento possibilitou que os moradores 

escolhessem um cenário de permanências, reformas e relocações, abrindo espaço 

para os elementos de abertura para o rio e a criação de pequenos espaços públicos 

ao longo da Rua Porto do Capim. 

 

Mapa dos Desejos  
 
Para dar continuidade ao processo participativo ocorreu, no dia 04 de julho, a 

segunda oficina, chamada de Mapa dos Desejos, em que os moradores, puderam 

expressar suas ideias livremente, apontando soluções e expondo seus desejos. Como 

resultado, foi gerada um quadro (ver Figura 14), onde foram listados todos os 

equipamentos solicitados pelos moradores e, seus respectivos consensos, 

negociações e divergências com a PMJP, além de sugestões de onde tais 

equipamentos poderiam ser localizados. Dentre esses equipamentos, podemos 

identificar o Centro Comunitário, objeto de estudo desse trabalho, além da 

requalificação da Rua Porto do Capim e suas interligações com o Rio Sanhauá. 
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 Figura 14 - Quadro resumo dos consensos, negociações e 

divergências entre o projeto da PMJP para o Porto do Capim e o projeto 

       

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Proext, 2015. 
 

Tais desejos puderam ser confirmados através de uma assembleia pública que 

ocorreu na comunidade, onde puderam participar representantes do MPF, da PMJP, 

da AMPC e da UFPB, e que contou também com a ampla participação dos moradores, 

onde, os mesmos, realizaram depoimentos. 

 

Grupos de Trabalho 

Após essa experiência, a PMJP propôs, com o intuito de não perder os recursos 

do PAC, a formação de um Grupo de Trabalho – GT, formado por representantes de 

todas as partes envolvidas, inclusive os residentes da RAU+E/UFBA, que vem, desde 

então, se reunindo em busca de uma solução compartilhada, que pode ser 

expressada no desenvolvimento dos projetos os quais se refere esse trabalho. Para 

melhor compreensão, a Figura 15 representa uma Linha do Tempo, onde é possível 

identificar os encontros entre os GT’s. 
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Figura 15 - Linha do Tempo do Processo Participativo. 

 

Fonte: Proext (alterado pela autora), 2016. 
 

Dando Forma e Conteúdo aos Desejos 

Por fim, ainda foi realizada uma oficina denominada Dando Forma e Conteúdo 

aos Desejos, onde foram expostos correlatos para cada equipamento apontado na 

oficina anterior, Mapa dos Desejos, em uma reunião com os moradores na própria 

comunidade, para que ele pudessem indicar o que esperavam do projeto de cada 

equipamento. Assim, ao ver as imagens expostas (Figura 16), eles relatavam se 

atendia ou não às suas expectativas e por que.  
 

Figura 16 - Exemplo das imagens expostas aos moradores, no que diz respeito. 
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Fonte: Proext, 2016. 
 

7.4. METODOLOGIAS PARA REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 
 

Para desenvolver o Estudo Preliminar básico de pré-dimensionamento, 

baseado no cronograma proposto, foram realizados os primeiros desenhos através de 

croquis à mão, setorização, e demais desenhos como mapas, plantas e cortes 

utilizando os Softwars AutoCAD® e Revit®, da AutoDesk®. 

 

8 ABORDAGEM METODOLÓGICA DO PROJETO PROPOSTO 
 

Como foi relatado anteriormente, a demanda para o projeto se iniciou através 

do engajamento do Projeto de Extensão denominado Requalificação Urbana, 

Ambiental e Patrimonial do Porto do Capim em João Pessoa – PB. Este trabalho final 

se refere ao Anteprojeto de Intervenção Urbanística na Rua Porto do Capim e 

Arquitetônica nos Equipamentos Comunitários do Porto do Capim, em vermelho no 

fluxograma a seguir (ver Figura 17), que demonstra as etapas realizadas até o 

presente momento para que todos os projetos sejam viabilizados.  
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Fonte: Produzido pelos residentes RAU+E. 

 
 

Tal processo foi estruturado da seguinte maneira: iniciando pelo mutirão de 

levantamento, análise dos dados, desenvolvimento dos “Mapa dos Desejos” junto à 

comunidade, confecção de cenários para intervenção no meio urbano e nas 

habitações, sempre realizando visitas à comunidade e agindo junto aos seus 

moradores. Tais etapas estão determinadas a seguir: 

a) Mutirão de Levantamento: caracterizado pela coleta de dados pelos 

participantes de PROEXT, utilizando como ferramenta um questionário 

desenvolvido pela equipe; 

b) Análise dos dados: Os dados foram colhidos e cruzados em um Software 

denominado Quantum GIS, levando em consideração dados como densidade 

das habitações, salubridade, saneamento, perfil socioeconômico e risco de 

alagamento nas cheias do rio.  

Figura 17 - Fluxograma Geral para desenvolvimento do 
Projeto Urbanístico do Porto do Capim. 
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c) Confecção de Cenários: A partir daí, foram gerados três cenários, que 

determinavam as habitações que precisavam de reforma, as que não 

precisavam e as que necessitavam ser demolidas e as famílias relocadas para 

terrenos próximos, onde a população da comunidade votou pelo Cenário 02. 

d) Mapa dos Desejos: Após oficina realizada entre a comunidade e o PROEXT, 

foi gerado um instrumento contendo as necessidades apontadas pela 

comunidade, escolhidas junto aos mesmos. 

O cenário escolhido serviu de base para o desenvolvimento dos projetos, pois, 

como já foi citado anteriormente, nos locais em que as habitações vão ser removidas, 

dará espaço aos equipamentos urbanos comunitários e aos trapiches de acesso ao 

rio. 

Durante o processo do diagnóstico em conjunto com reuniões com os 

moradores e visitas à comunidade, foi possível eleger algumas diretrizes projetuais 

que nortearam o desenvolvimento do Estudo Preliminar de requalificação da Rua 

Porto do Capim e seus Equipamentos Comunitários. Tais diretrizes foram divididas 

por aspectos, facilitando a compreensão, que são: 

a) Mobilidade: Proibição do trânsito de caminhões na Rua Porto do Capim e a 

aplicação de técnicas de Traffic Calming, com o intuito de facilitar a mobilidade; 

b) Urbanísticas: Usar um tratamento adequado para as ruas e calçadas, 

respeitando a hierarquia tradicional da Rua Porto do Capim, sem interferir na 

identidade do local, permitindo que a população usufrua dos espaços públicos 

do lugar, além da construção do Centro Comunitário; 

c) Habitacionais: Apontar demolições pontuais para relocações, visando o cenário 

indicado nas oficinas das edificações que estão em condições precárias ou em 

áreas de risco; 

d) Ambientais: Teve o intuito de reestabelecer a tradicional relação da 

comunidade com o rio, com a proposição de acessos possibilitados pela 

remoção de algumas unidades habitacionais; 

e) Infra estruturais: Implementação do sistema de esgotamento sanitário 

adequado para a área, através da elevação do nível das casas e da rua, 

evitando alagamentos futuros; 

f) Sustentáveis: Captação das águas pluviais para irrigação dos jardins. 
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9 DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO E DIRETRIZES PROJETUAIS 

 
Para a viabilização do projetos de intervenção urbana e ambiental na Rua Porto 

do Capim, além da reforma do galpão no Centro Comunitário, foi necessário realizar 

um levantamento de dados, considerando alguns aspectos, para ajudar na 

compreensão do espaço e atender as reais necessidades dos moradores, que são 

eles: Topografia e Permeabilidade do Solo, Uso e Ocupação do Solo, Vegetação e 

Infraestrutura e Mobilidade Urbana. 

a) Topografia e Permeabilidade do Solo: visou orientar a proposta de 

acessibilidade, além de realizar estudo das áreas alagáveis e da proposta de 

saneamento urbano. Foi necessário para orientar o projeto quanto à 

movimentação de terra para realização de orçamento; 

b) Uso e Ocupação do Solo: Situação de uso e ocupação do solo. A prioridade foi 

definida em função das planícies aluviais que possuem ainda áreas verdes ou 

áreas livres permeáveis que devem ser preservadas, priorizando aquelas que 

sofrem pressão da ocupação irregular, ou áreas com entorno mais densamente 

ocupado, com carências de espaços verdes e de lazer; 

c) Vegetação: objetivou-se promover a preservação das espécies nativas, além 

do plantio em regiões miradas previstas no projeto; 

d) Infraestrutura e Mobilidade Urbana: realizou-se estudos que indicaram os 

principais acessos para os pedestres, ciclistas e motoristas, principalmente no 

que disse respeito ao transporte público, seja ele dado pelo ônibus ou trem. 

 
9.1. TOPOGRAFIA E PERMEABILIDADE DO SOLO 
 

Dando sequência aos estudos, a PMJP passou a fazer parte do GT, assim, 

através de um laudo realizado por uma empresa contratada chamada Acquaplan, 

apresentou as condicionantes relacionadas a instabilidade dos solos e meio ambiente, 

indicando as áreas onde o solo oferece ou não solidez, além do nível do lençol freático, 

como um impedimento na implementação do saneamento básico, como mostra a 

Figura 18, a seguir:  
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Figura 18 - Análise da Instabilidade Geotécnica. 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: PMJP/UEM/SEPLAN, 2016. 
 

Contudo, ainda existe uma questão apontada no laudo, que a região está 

sujeita a risco de alagamento devido as marés altas excepcionais, ou seja, marés de 

sizígia, fatores que oferecem risco a comunidade, melhor demarcada na Figura 19 e 

19, a seguir: 

Figura 19 - Perímetro da área objeto de estudo e marcação das marés excepcionas 

e normais. 

 
Fonte: Desenvolvido pelo Proext a partir do mapa da PMJP/UEM/SEPLAN, 2016. 
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Figura 20 - Porto do capim na maré de sizigia e detalhe da elevação da cota da casa. 

Como podemos observar, toda a Rua Porto do Capim se encontra na área de 

baixa instabilidade, ou seja, onde o solo é mais residente e é muito improvável que 

ocorram alagamentos, tornando possível que seja previsto em projeto até o sistema 

de tratamento de esgotamento sanitário, além de outras melhorias na infraestrutura 

urbana. 

Os moradores elevaram as cotas de suas casas para evitar a inundação. Eles 

utilizam mourões de madeira improvisados em seus quintais para fazer o mesmo. 

Com esse princípio as obras de elevação das cotas seria necessária somente nas 

casas que não foram aterradas ainda. Pode-se executar com uma técnica mais 

adequada ao ecossistema local, como o gabião. O mesmo pode ser feito para o 

arruamento. Ou ainda, pode-se deixar o arruamento na cota existente convivendo com 

o banho da maré alta que só acontece raras vezes por ano, cuidando somente dos 

poços de visita da rede de esgotamento sanitário para que este se mantenha acima 

da linha da maré para não afetar o saneamento. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Mosaico de Soluções apresentado pelo PROEXT, 2016. 

  

Ainda, em contrapartida ao que foi apontado pelo laudo, a comunidade alega 

que durante mais 40 anos de permanência no local, nunca ocorreu nenhum episódio 

de desmoronamento. Assim sendo, o PROEXT desenvolveu um corte esquemático, 

representado na Figura 21, baseado em um estudo de solo, que demonstra as áreas 

onde, de baixo para cima, o solo é rochoso, acima temos um solo de argila fina e 

preta, proveniente da área de mangue, de consistência mole. Acima dessa camada 

se encontra um solo areno-argiloso com marisco e pouco compacto e, na superfície, 

um aterro feito com metralha pelos próprios moradores da comunidade, oferecendo 

uma rigidez maior a esse solo. 
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Figura 21 - Corte esquemático da composição do solo no Porto do Capim. 

 
Fonte: Proext, 2016. 

 

Então, o estudo base seria relocar as casas mais próximas ao mangue, abrindo 

espaço para a integração entre este projeto e o dos Caminhos do Mangue, que seria 

uma passarela de pedestre e ciclovia para pratica de mobilidade não motorizada com 

vista para o mangue e os quintais das casas restantes. Nos quintas, seguindo o que 

já é praticado pelos moradores, seria feito uma contenção com mourões ou gabião, 

em seguida a elevação das cotas das casas para 3 metros (30cm acima da maré 

excepcional), permitindo acesso ao saneamento, como mostra a Figura 22, a seguir: 

Figura 22 - Proposta de intervenção do Mosaico de Soluções. 

 
Fonte: Mosaico de Soluções apresentado pelo PROEXT, 2016. 

 

O saneamento básico sempre foi a principal demanda dos moradores da 

comunidade para o projeto de urbanização. Não há atendimento por rede pública de 

água e de esgotamento sanitário. Toda a infraestrutura existente foi implantada pelos 

próprios moradores, face à total omissão do poder público. No caso do abastecimento 

de água, à Concessionária até iniciou a instalação de alguns medidores, mas em face 
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as ameaças de remoção por parte da PMJP, a rede de abastecimento de água nunca 

foi, de fato, implantado. 

 

9.2. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

  

Após as etapas anteriores e através de reuniões com representantes da 

comunidade, foi possível determinar algumas remoções pontuais no decorrer da Rua 

Porto do Capim, considerando alguns aspectos, como: vizinhança familiar, identidade 

e pertencimento dos moradores mais antigos, ausência de esgotamento sanitário, lixo 

nas ruas, criação de aberturas que possibilitem a relação estreita entre rua e mangue, 

a retirada das casas em situação precária e mantendo o alinhamento da rua, propondo 

o diálogo entre a rua e as habitações, introduzindo mobiliário e equipamentos urbanos 

e criando espaços de convivência e lazer, além de implementar a rua de uso 

compartilhado, acessível, com baixa velocidade e restringir o uso apenas para 

veículos autorizados.  

Na área existem problemáticas que se espera sanar e potencialidades que se 

espera aproveitar a partir dos projetos de intervenção urbanística, ambiental e infra 

estrutural realizados em cada área de intervenção. Sendo assim, podemos observar 

a Figura 23, a seguir: 

Figura 23 - Mapa indicando as remoções das edificações na Situação Atual e, após 

remoções, na Situação Proposta na Rua Porto do Capim. 

 
Fonte: Produzido pela autora, 2016. 
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No primeiro mapa (Figura 23), observamos que ainda existem alguns becos 

entre as moradias existentes, mas que muitas vezes são obstruídos antes que seja 

possível acessar o mangue. As remoções visam devolver à comunidade o 

alinhamento das calçadas, antes tão utilizadas pela comunidade, além dos antigos 

trapiches de acesso ao mangue/rio. Assim sendo, foram feitas visitas à comunidade 

tendo como objetivo realizar registro fotográfico da área, objeto de estudo, que pode 

ser observado nas imagens a seguir: 

 

Figura 24 - Corredores de acesso ao rio obstruídos pelas residências. 

    
Fonte: Acervo da autora, 2016. 

 
Figura 25 - Quintais das residências. 

   
Fonte: Acervo da autora, 2016. 

 
Figura 26 - Galpão que dará lugar ao Centro Comunitário. 

 
Fonte: Acervo da autora, 2016. 

 
 



    46 
 

Com relação ao centro comunitário, foram realizados encontros com a 

comunidade a fim de identificar quais as reais necessidades da comunidade para esse 

espaço. Atualmente os moradores alugam com muita dificuldade uma residência na 

Rua Porto do Capim, chamada por eles de “Ponto de Cultura”. Esse espaço é utilizado 

pela Rádio Comunitária, pelo grupo de 23 meninas de 2 a 25 anos denominado “Xote 

das Meninas” para os ensaios de dança e para costura dos figurinos, aulas de reforço 

escolar para as crianças, além de um pequeno acervo de livros, oficinas de arte, o 

Grupo de Jovens e pela Associação das Mulheres do Porto do Capim. 

Figura 27 - Ponto de Cultura: vestidos do acervo do Xote das Meninas. 

   
Fonte: Acervo da autora, 2016. 

 
Figura 28 - Ponto de Cultura: materiais das oficinas de arte. 

   
Fonte: Acervo da autora, 2016. 

 
Figura 29 - Ponto de Cultura: materiais das aulas de reforço escolar. 

 
Fonte: Acervo da autora, 2016. 
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Figura 30 - Ponto de Cultura: equipamentos da rádio comunitária.

 
Fonte: Acervo da autora, 2016. 

 

9.3. VEGETAÇÃO EXISTENTE E ÁREA DO MANGUE 

 

A Rua Porto do Capim não é dotada de arborização, apenas alguns moradores 

que ainda praticam o cultivo de hortas nos quintais. Também é possível apontar a 

Dona Penha, uma das moradoras mais antigas da comunidade, que costuma manter 

muitos vasos de plantas na frente da sua residência. Contudo, a comunidade não 

possui áreas verdades de acesso à população, com exceção do mangue que adentra 

nos quintais das casas, caracterizado por uma vegetação típica de ambientes 

estuarinos.  

Segundo Rodriguez (2002): 

 
“Nas desembocaduras dos rios e até onde exista influência das marés, 
aparecem solos lamacentos, salinos, pantanosos ou instáveis, com alto teor 
de matéria orgânica em decomposição, com ocorrência da vegetação arbórea 
ou arbustiva de mangue, bem adaptada a estas condições edáficas. As 
espécies dessa formação vegetal apresentam algumas características 
essenciais para essa adaptação ao meio, por exemplo, raízes suportes e 
respiratórias.” (p. 33-4) 

  

Assim sendo, as árvores do mangue, como forma de adaptação e 

sobrevivência, possuem raízes aéreas (raiz respiratória que se encontram fora do 

solo), que contam com poros que absorvem oxigênio da atmosfera. 
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Mas, para a comunidade, o mangue se caracteriza como algo muito maior, está 

ligado à sua sobrevivência e subsistência, conforme destaca Dean (1996, apud 

MÁXIMO, 2013): 

 
“Com o declínio dos grandes animais de caça, alguns dos homens que ainda 
exploravam a atividade, mudaram-se para a margem das baixadas do 
continente: para eles, eram os domínios mais distantes de suas expedições. 
As baixadas, na época, eram um tanto maiores que agora, porque o nível do 
mar ainda estava muitos metros abaixo daquele de épocas posteriores. 
Grande parte da costa era protegida por recifes ou bancos de areia, que 
permitiam a formação de estuários de maré, verdadeiros lagos de 
acumulação de nutrientes arrastados por rios e riachos. Ali os exploradores 
encontravam pântanos de mangues e, presas ao manguezal, ostras de 
mangue. Uma economia maravilhosamente conveniente – quase nenhuma 
energia ou técnica eram necessárias para colher proteína das árvores! 
Acampavam em lugares protegidos, coletavam os moluscos abundantes e 
atiravam as conchas por cima dos ombros. Logo se acumularam pilhas 
enormes de conchas de amêijoas, mariscos, mexilhões e ostras das árvores 
e da lama.” (2013, p. 20). 

 

Contudo, existe o acúmulo de lixo nos quintais e calçadas e o número 

insuficiente de locais para recebimento dos resíduos domiciliares ainda é uma questão 

de grande relevância na comunidade. A articulação da coleta com a preservação 

ambiental foi sempre um desejo dos moradores. 

 
9.4. INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA 
 

A Comunidade possui baixa infraestrutura, sendo isso inclusive um item da 

justificativa de atuação na área. A única estrutura pública que existe é uma escola de 

ensino fundamental, que por sugestão da comunidade seria transformada em creche, 

como está presente no Mapa dos Desejos. A comunidade é atendida pelo serviço de 

abastecimento de energia e água e pelo serviço de coleta de lixo. Nela não há rede 

de esgoto, sendo este ponto fundamental para uma requalificação ambiental do Rio 

Sanhuá e do mangue na sua margem. A condição de conectar uma rede de esgoto 

nos imóveis é um dos itens que permearam a definição de relocações das unidades 

habitacionais. A área de saneamento básico poderia ser pensada de forma plural, 

buscando novas perspectivas, entre elas o reuso da água, atrelado a horta e a rega 

do paisagismo, fazendo separação entre as águas cinzas e negras e aproveitamento 

da água da chuva. 

Como a condicionante de saneamento básico se tornou uma das questões mais 

difíceis a ser superada, o PROEXT buscou especialistas em engenharia sanitária para 

analisar e propor um estudo de saneamento para área, como ocorreu com as 
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Figura 31 - Estudo preliminar de saneamento básico dos Profs. Drºs. José 

Reinolds e Gilson Melo 

condicionantes geotécnicas onde o Prof. Drº Perazzo forneceu a comunidade um 

relatório de estabilidade das edificações garantindo a segurança estrutural da 

ocupação e destituindo o risco de desabamento como condicionante de permanência. 

O Prof. Drº. Gilson Barbosa Athayde Júnior (CT/UFPB) e o Prof. Drº. José Reinolds 

Cardoso de Melo (CT/UFPB) também disponibilizaram à comunidade uma peça 

técnica preliminar de implantação de uma rede de esgoto. A partir da prerrogativa 

apresentada pelos engenheiros, e da ação praticada pelos próprios moradores de 

elevar a cota de suas casas para escapar da oscilação de maré, a equipe de apoio da 

comunidade apresentou uma proposta em julho deste ano. A apresentação se 

chamou de Mosaico de Soluções, que se tratava de apresentar propostas para serem 

discutidas no GT’s de forma a superarmos o andamento que os trabalhos estavam 

tomando. Nesta seção apresentamos os estudos de diagnósticos, e mais à frente 

apresentaremos os estudos preliminares de possibilidade de intervenção, 

principalmente para atender às áreas críticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Mosaico de Soluções apresentado pelo PROEXT, 2016. 

 

O intenso trânsito de caminhões ocasiona insegurança aos moradores do Porto 

de Capim, especialmente às crianças da comunidade, que antes mantinham o 

costume de brincar na rua, atualmente ficam no interior das casas. 

Os problemas e necessidades com relação a equipamentos de infraestrutura 

urbana podem ser solucionados na própria comunidade, sendo necessário melhorar 

a acessibilidade, além do tratamento das ruas e calçadas, pois a comunidade tem 
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facilidade de acesso devido à proximidade às linhas de transporte público de ônibus 

e trem, como foi abordado anteriormente, possibilitando o acesso às demandas não 

atendidas e aos principais centros de comércio e serviços dos bairros próximos e da 

cidade, de maneira geral. 
 

10 DIRETRIZES PROJETUAIS DO ESTUDO PRELIMINAR 
 

Na concepção do Estudo Preliminar em muito contribuíram as oficinas e 

encontros realizados com os moradores, além do diagnóstico prévio de alguns fatores 

abordados anteriormente. A área de intervenção deste projeto, com cerca de 

65.000,00 m², foi dividida em três setores: A Praça da Alfândega, localizada ao lado 

do Prédio da Alfândega, que tem a proposta de projeto e reforma executados pelo 

IPHAN, a Praça do Quém Quém, localizada numa região conhecida pela comunidade 

como Largo do Quém Quém e a Praça do Centro Comunitário, localizada no entorno 

do galpão que dará lugar ao Centro Comunitário, também objeto de estudo deste 

trabalho, possibilitada pela remoção de algumas residências acordadas com a 

comunidade, todas localizadas na Rua Porto do Capim. 

Figura 32 – Localização dos Espaços Públicos 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora, 2016. 
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Como condicionantes do projeto, destacaram-se as características físicas e 

naturais do terreno e, principalmente, a presença do manguezal e do Rio. A área é 

carente em vários sentidos. Os principais problemas que deram origem ao programa 

de necessidades foram: a ausência de mobiliário e áreas de estar, a ausência de 

acessibilidade para os usuários e moradores, a não adequação dos caminhos 

traçados aos fluxos desejados pelas pessoas, a pouca variabilidade vegetal (assim 

como sua pouca atração visual), e, por fim, a desvalorização do potencial paisagístico 

do manguezal e do Rio.  

Também foi possível definir as seguintes diretrizes projetuais: reintegrar a área 

do parque à malha urbana da cidade através da requalificação, inserção de 

infraestrutura – iluminação, mobiliário urbano, novos equipamentos de lazer e estar 

etc. – para estimular o convívio coletivo, implantar vegetação objetivando a 

amenização microclimática, realizar estudo de comunicação visual, baseado em todo 

o princípio do processo de projeto participativo. 

Após esse diagnóstico da área, foram definidos os eixos que conduziram o 

projeto, tornando-se um ambiente atrativo e adequado a todas as faixas etárias, 

contendo áreas próprias para estar e convivência dotadas de mobiliário urbano, 

tornando possível a realização do programa de necessidades para a requalificação 

urbana, dividido em quatro eixos: cultural, contemplativo, esporte e lazer e serviços, 

demonstrado, a seguir: 

  

Figura 33 – Programa de Necessidades da Requalificação Urbana 
CULTURAL CONTEMPLATIVO ESPORTE E 

LAZER 
SERVIÇOS 

Reforma do 
Galpão p/ o 

Centro 
Comunitário 

 
Deck sobre o rio 

 
Ciclovia 

Posto 
Policial 

 Área de estar e 
contemplação 

Bicicletário Quiosques de 
informações 

  Equipamentos 
de Ginástica 

Placas 
Informativas 

   Lixeiras 
seletivas para 
coleta de lixo 

   Iluminação 
Adequada 

   Sistema de 
Esgotamento 

Sanitário 
 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2016. 
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Além disso, para o projeto de reforma do Galpão para o Centro Comunitário foi 

uma demanda que surgiu desde as primeiras reuniões, assim sendo, tornou-se 

necessário a elaboração de um programa de necessidades específico, que pode ser 

visto a seguir: 

Figura 34 – Programa de Necessidades do Centro Comunitário 
ESPAÇO QUANTIDADE ÁREA 

Espaço Livre de uso variado: oferece suporte para exposições 
temporárias, festas, aulas de teatro, dança e outras atividades 
físicas, além de possibilitar reuniões e encontros dos 
membros da comunidade.  

 

 
 

01 

 
 

165 m2 

Sala de cinema: além de um espaço de lazer, pode 
apresentar os documentários desenvolvidos pela própria 
comunidade, além de programas de conscientização 
a respeito do consumo e da manutenção dos equipamentos. 

 
01 

 
22 m2 

Salas Multiuso: dar suporte às aulas de reforço, artes, música, 
rádio comunitária, cursos profissionalizantes, entre outros. 

05 Aprox. 16 m2 

(cada) 
Banheiros acessíveis com chuveiros e armários. 02 Aprox. 16 m2 

(cada) 
 

Fonte: Desenvolvido pela autora, 2016. 

 
11 VIABILIDADE INSTITUCIONAL, ECONÔMICA E FINANCEIRA 
 
11.1. POSSIBILIDADES DE PARCERIAS GOVERNAMENTAIS, INSTITUCIONAIS 

E PRIVADAS 
 

a) Governo Federal, através de destaque orçamentário do legislativo ou do 

executivo; 

b) Ministério das Cidades do Governo Federal, com programas específicos ou 

com o PAC financiando os investimentos; 

c) CAIXA - Caixa Econômica Federal, como entidade de repasse dos 

investimentos; 

d) IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por ser área de 

entrono de tombamento, e por ser ordenador de despesa com possibilidade de 

gerar licitações; 

e) IPHAEP - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Estado da Paraíba, por 

ser área de entrono de tombamento; 

f) Governo Estadual da Paraíba, através de destaque orçamentário do legislativo 

ou do executivo; 

g) SEPLAN - Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Estado da 

Paraíba financiando os investimentos; 
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h) PMJP - Prefeitura Municipal de João Pessoa através da Secretaria de 

Planejamento e/ou Secretaria de Infraestrutura. Destaque orçamentário do 

legislativo ou do executivo. 
 

12 CRONOGRAMA PREVISTO 
 
12.1. PREVISÃO DE PRAZOS POR ATIVIDADES, PRODUTOS OU ETAPAS 

SUBSEQUENTES PARA DESENVOLVIMENTO OU IMPLANTAÇÃO DO 

PROJETO ESPECÍFICO 
 

O Arquiteto Coordenador e o Arquiteto Pleno participarão de todo o processo. 

No início, junto com o Sociólogo ou Antropólogo e a Assistente Social, avaliarão o 

Plano de Trabalho e a Metodologia de Participação Social. Em seguida, a Assistente 

Social e o Sociólogo ou Antropólogo farão os levantamentos cadastrais, patrimoniais 

e de vestígios históricos. O Arquiteto Coordenador contrata os serviços 

complementares. No decorrer deste início do trabalho, revisa-se os estudos da 

legislação pertinente ao projeto. Com o retorno inicial dos dados e documentos, se 

avaliará o estudo preliminar com metodologias participativas. Aprovado o estudo 

preliminar, iniciam-se as etapas de trabalho para montar o Projeto Básico de Licitação 

(arquitetônico com complementares devidamente compatibilizados) e o Termo de 

Referência. 

Assim sendo, a tabela a seguir estima um prazo para tais etapas: 

Figura 35 - Prazo de Conclusão das Etapas Subsequentes. 

 

PRODUTOS / ETAPAS MESES 
1 2 3 4 

ETAPA 1           

1- Revisão do Plano de Trabalho e 
Metodologia de Participação Social 

Prazo 
em 
dias 0          30      

ETAPA 2           

2-Levantamentos cadastrais e 
topograficos  

Prazo 
em 
dias 0                                       60     

ETAPA 3           

3- Legislação Urbanística Específica 
e outras Questões Jurídicas 

Prazo 
em 
dias 15                        75   
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4- Complementações de 
informações e avaliações, 
Consultorias complementares 

Prazo 
em 
dias 

 
 
 
 

0          30       

5- Avaliação do Estudo Preliminar 
Prazo 
em 
dias  30        60     

6- Anteprojeto 
Prazo 
em 
dias     60       90  

7- Projetos Complementares 
Prazo 
em 
dias    60                      

                            
120 

8- Avaliações do Impacto Ambiental  
Prazo 
em 
dias     60        90  

9- Elaborações de projeto executivo 
Prazo 
em 
dias     60              120 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora, 2016. 

 

13 EQUIPE TÉCNICA E ORÇAMENTO PREVISTO 
 
13.1. COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA, RECURSOS HUMANOS, FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL E CUSTOS, POR HORA/SERVIÇOS 
 

A previsão de custos para o desenvolvimento deste trabalho, na forma de 

Projeto Executivo é de R$ 170.663,20, pois requer a contratação de outros 

profissionais, que deverão apresentar seus documentos de comprovação profissional 

e comprovação de experiência, conforme detalha a tabela na Figura 34, a seguir: 

Figura 36 - Estimativa de Custos por Hora/Serviço da Equipe Técnica a ser 

contratada. 

Formação/ 
Função Nível Experiência exigida e função 

Tempo 
Mínimo de 
Formação 

Qtd. 
Tempo 

Trabalho 
(horas) 

Valor Total previsto 

Arquiteto e 
Urbanista 

Coordenador 
Sênior P-1 

Experiência: Coordenação de 
estudos e projetos 
multidisciplinares, englobando 
especialmente as disciplinas 
descritas nas atividades objeto 
do contrato – a exemplo de 
elaboração de planos diretores, 
projetos urbanísticos, planos e 
projetos relacionados à habitação 

>10 (dez) 
anos 1 640   R$  27.200,00  
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de interesse social. Função: 
coordenar as atividades de toda 
a equipe de arquitetura. 

 4 meses    

 R$     42,50  (R$/h) 

Arquiteto e 
Urbanista Pleno P-2 

Experiência: Elaboração de 
estudos e planos urbanísticos, 
conservação ambiental e de 
desenvolvimento urbano – a 
exemplo de elaboração de 
projetos urbanísticos, planos e 
projetos relacionados à habitação 
de interesse social. Função: 
desenvolver o projeto 
arquitetônico e urbanístico. 

>5 (cinco) 
anos 1 

640   R$  25.139,20  

 4 meses    

 R$     39,28  (R$/h) 

Arquiteto e 
Urbanista Junior P-3 

Experiência: Elaboração de 
estudos e planos urbanísticos, 
conservação ambiental e de 
desenvolvimento urbano – a 
exemplo de elaboração de 
projetos urbanísticos, planos e 
projetos relacionados à habitação 
de interesse social. Função: 
desenvolver o projeto 
arquitetônico e urbanístico. 

Graduado 1 

320  R$  10.054,40  

 2 meses    

 R$     31,42  (R$/h) 

Estagiário de 
Arquitetura e 
Urbanismo 

- - 
Experiência: Não requer. 
Função: apoio no 
desenvolvimento dos projetos. 

em 
formação 1 

240   R$    1.884,00  

 2 meses    

 R$        
7,85  (R$/h) 

BIM 
manager Senior P-1 

Experiência: Compatibilização 
dos projetos. Coordenação de 
estudos e projetos da 
engenharia. Conhecimento em 
técnicas construtivas e projetos 
complementares. Função: 
coordenar as atividades de toda 
a equipe de engenharia. 

>10 (dez) 
anos 1 

320   R$  13.600,00  

 2 meses    

 R$     42,50  (R$/h) 

Engenheiro 
Civil  Pleno P-2 

Experiência: Elaboração de 
projetos estruturais e de 
fundação. Função:  desenvolver 
os projeto estruturais e de 
fundação. 

>5 (cinco) 
anos 1 

320   R$  12.569,60  

 2 meses    

 R$     39,28  (R$/h) 

Engenheiro 
Sanitarista 

ou Civil  
Pleno P-2 

Experiência: Elaboração de 
projetos hidráulico. Função:  
desenvolver projeto hidráulico-
sanitário a nível de arquitetura. 

>5 (cinco) 
anos 1 

320   R$  12.569,60 

 2 meses    

 R$     39,28  (R$/h) 

Engenheiro 
Eletricista Pleno P-2 

Experiência: Elaboração de 
projetos elétricos. Função: 
desenvolver o projeto elétrico a 
nível urbano baseado no 
arquitetônico. 

>5 (cinco) 
anos 1 

320   R$  12.569,60 

 2 meses    
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 R$     39,28  (R$/h) 

Estagiário 
Engenharia 

Civil 
- - 

Experiência: Não requer. 
Função: apoio no 
desenvolvimento dos projetos. 

em 
formação 1 

240   R$    1.884,00  

 2 meses    

 R$        
7,85  (R$/h) 

Bacharel em 
Direito  Pleno P-2 

Experiência: Participação em 
trabalhos que envolvam ações de 
regularização fundiária e 
conhecimento em direito 
urbanístico e/ou especialização 
em direito urbanístico. Função: 
permitir que o projeto uranístico 
abarque o direito à cidade em 
sua total amplitude, por meio à 
obediência de leis específicas 

>5 (cinco) 
anos 1 

320   R$  12.569,60  

 2 meses    

 R$     39,28  (R$/h) 

Assistente 
Social Pleno P-2 

Experiência: Participação de 
planos ou projetos urbanísticos 
envolvendo mobilização e 
participação comunitária. 
Função: envolver a sociedade 
no desenvolvimento projetual e 
de obra. 

>5 (cinco) 
anos 1 

320   R$  12.569,60 

 2 meses    

 R$     39,28  (R$/h) 

Estagiário 
Assistente 

Social 
- - 

Experiência: Não requer. 
Função: apoio no 
desenvolvimento dos projetos. 

em 
formação 1 

240   R$    1.884,00  

 2 meses    

 R$        
7,85  (R$/h) 

Sociólogo ou 
Antropólogo Senior P-2 

Experiência: Sociologia 
aplicada. Função: envolver a 

sociedade no desenvolvimento 
projetual e de obra. 

>10 (dez) 
anos 1 

320  R$  13.600,00  

 2 meses    

 R$     42,50  (R$/h) 

Engenheiro 
Ambiental Pleno P-2 

Experiência: Analise de impacto 
ambiental. Função: Elaborar 

laudo técnico e relatório sobre 
impacto ambiental da intervenção 

>5 (cinco) 
anos 1 

320 R$  12.569,60 

 2 meses    

 R$     39,28  (R$/h) 

 EQUIPE TÉCNICA TOTAL 14 
  

 TOTAL DE TEMPO DISPONIBILIZADO 4.560    

CUSTO TOTAL COM EQUIPE TÉCNICA  R$                       170.663,20  

 
Fonte: Desenvolvido pela autora, 2016.  
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