
 

 

                 UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 

 

FACULDADE DE ARQUITETURA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 
ESPECIALIZAÇÃO EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA HABITAÇÃO E DIREITO À CIDADE 

RESIDÊNCIA PROFISSIONAL EM ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão 

 

Diretrizes e alternativas de urbanização para área Frei 

Vital: consolidação e viabilização das relocações 

parciais da Comunidade do Porto do Capim 

Arquiteto e Urbanista Residente Flavio Boaventura 

Prof. Arqt.º. Drº Eduardo Teixeira de Carvalho 

Profª. Arqt.ª. Drª Elisabetta Romano 

 

Trabalho apresentado ao Curso de Especialização em 

Assistência Técnica. Habitação e Direito à Cidade, como 

requisito de conclusão do curso, para obtenção do título de 

especialista e implantação do projeto experimental de 

Residência Profissional em Arquitetura, Urbanismo e 

Engenharia da Universidade Federal da Bahia, integrado ao 

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, da 

Faculdade de Arquitetura, com apoio da Escola Politécnica da 

Universidade Federal da Bahia.  

 

 

 

JOÃO PESSOA/PB 

Dezembro de 2016 

  



2 

 

 

CRÉDITOS DA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 

Autoria: 

Arquiteto e Urbanista Flavio Boaventura – Profissional Residente. 

Prof. Arqt.º. Drº Eduardo Teixeira de Carvalho – Tutor (RAUE/UFBA). 

Profª. Arqt.ª. Drª Elisabetta Romano – Co Tutora (parceria RAUE/UFBA/UFPB). 

Colaboração: 

Arquiteta Residente Camila Furtado. 

Arquiteto Residente Ezio Luiz Martins Simões. 

Arquiteta Residente Marina Fontenelle. 

Consultoria: 

Profª. Drª Regina Célia Gonçalves 

Prof. Drº. Acácio Jose Lopes Catarino (UFPB). 

Profª. Mª. Araci Farias Silva (UFPB). 

Prof. Me. Hugo Belarmino de Morais (UFPB). 

Profª. PósDrª Jovanka Baracuhy Scocuglia (UFPB). 

Profª. PósDrª  Maria de Lourdes Soares (UFPB). 

Profª. Drª Tereza Correia da Nobrega Queiroz (UFPB). 

Profª. Drª Federica Tortora (UFPB). 

Prof. Drº. Gilson Barbosa Athayde Júnior (UFPB). 

Prof. Drº. José Reinolds Cardoso de Melo (UFPB). 

Prof. Drº. Normando Perazzo Barbosa (UFPB). 

Eng. Civil Esp. George Cunha (Diretor Presidente ARCO Projetos e Construções Ltda). 

Apoio: 

Associaçãode Mulheres do Porto do Capim (AMPC): 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. 

UFPB – Universidade Federal da Paraiba. 

MPF - Ministério Público Federal. 

Iphan – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Prefeitura Municipal de João Pessoa: Seplan – Secretaria de Planejamento, Semhab – Secretaria de 

Habitação Social, Semam - Secretaria de Meio Ambiente. 

DPU – Defensoria Pública da União. 

SPU – Superintendência do Patrimônio da União na Paraíba 

CAU/PB – Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba 

IAB/PB – Instituto de Arquitetura do Brasil, Departamento da Paraíba.  



3 

 

 

SESSÃO DE AVALIAÇÂO DO TRABALHO FINAL DE ASSISTENCIA TÉCNICA: 

 

 

 

Data: 07 de novembro de 2016 

 

Local: Sala Multimídia do Deptº Arquitetura e Urbanismo, Centro de Tecnologia da UFPB. 

 

Residente: Arquiteto e Urbanista Flavio Brandão Boaventura 

 

Título: Diretrizes e alternativas de urbanização para área Frei Vital: consolidação e viabilização das 

relocações parciais da Comunidade do Porto do Capim. 

 

Membros da Banca: 

Tutor: Prof. Arqt.º. Dr. Eduardo Teixeira de Carvalho (RAUE/UFBA). 

Co-Tutora: Profª. Arqt.ª. Drª Elisabetta Romano (parceria RAUE/UFBA/UFPB). 

Membro Interno: Arqt.º. Dr. Francisco de Assis Costa (RAUE/UFBA e UFPB). 

Membro Externo: Prof. Arqt.º. Me. Fabiano Melo (IAB-PB e FACISA). 

 

Representantes da Comunidade: Sra. Roseane Mendes. 

 

Representante institucional: Marcos Bittencourt, Arquiteto e Urbanista da Caixa Econômica Federal 

(CAIXA). 

 

  



4 

 

 

APRESENTAÇÃO E AGRADECIMENTOS 

 

Apesar deste trabalho se encerrar aqui, neste produto, nas pranchas de projeto e na sessão 

de avaliação, tudo que ele aborda começou antes e segue muito além, muito mais adiante, muito 

além dos trilhos do trem. E seguirei junto, porque sou parte deste todo, e agora, me junto ao demais 

que antes de mim travaram diálogos na percepção da tradicionalidade e cultura ribeirinha da 

Comunidade Porto do Capim e lutaram para que isso fosse respeitado.  

Agradeço à Professora Elisabetta Romano por saber conduzir o trabalho de forma coletiva, 

por saber cuidar, reconhecer e encorajar no trabalho e na vida. Ela me apoiou de forma maravilhosa 

nesta árdua trajetória. 

Quero agradecer a pessoas que talvez não me conheçam, mais a meu ver, são parte deste 

trabalho por suas ações primárias na Comunidade. Estou falando da Casa do Patrimônio de João 

Pessoa pelo trabalho “Memórias Ribeirinhas” que traduziu em fotos o que os “dissidentes” do IPHAN 

expuseram em um dossiê. Foi por estes “caminhos” que eu resolvi “entrar” no processo de discussão. 

Agradeço aos companheiros de caminhada, os residentes da Nucleação Paraíba, Camila, 

Ezio e Marina, assim como os companheiros da Bahia. Agradeço imensamente aos professores e 

interlocutores da residência por promoverem este tipo de especialização, por multiplicar e qualificar 

as ações na direção de um mundo mais coletivo, participativo e politico. Que esta investida se 

multiplique, como pude ouvir desejado pela Professora Angela Gordilho, com quem tive muito prazer 

em conviver, assim como Professora Heliana Metting que me permitiu vivenciar sua tese em uma 

tarde de Porto Alegre. 

Agradeço a todos os professores e estudantes do PROEXT/UFPB Abrace o Porto do Capim, 

com quem pude compartilhar os pensamentos e me fortalecer nos debates, e cito aqui alguns que 

estiveram mais diretamente ao meu lado como os professores Hugo Belarmino, Regina Célia, Acácio 

Catarino, Araci Silva, Jovanka Baracuhy, Maria de Lourdes Soares, Tereza Queiroz e Federica 

Tortora. 

Agradeço ao Procurador Dr. José Godoy Bezerra de Souza e a assessora (melhor do Brasil) 

Carla Daniela Leite Negócio pela condução dos debates e pelo engajamento em viabilizar o diálogo.  

Agradeço a todos os agentes envolvidos nos Grupos de Trabalho do Ministério Público 

Federal, que mesmo apresentando o contraditório à minha vida, me fazendo pensar e repensar, 

refletir e debater, são parte deste trabalho.  

Agradeço à Comunidade Porto do Capim, em especial à Associação de Mulheres pela 

confiança e companheirismo nesta trajetória. Que vocês continuem fortes e multiplicadas.  

E por fim, agradeço aos meus familiares, todos, por me completarem em vida. Agradeço à 

minha família paraibana (da minha companheira) que me adotou por tabela e que cuidam de nós. E 

um agradecimento muito, muito especial e carinhoso à minha companheira de luta, de amor e de 

vida, Ana Lia Almeida, certamente uma referência pra mim, e às minhas filhas Anita Boaventura e 

Cristall Boaventura. Vocês cuidaram de mim e dos meus entes, e por causa deste cuidar é que pude 

ir em frente. A vocês três dedico este trabalho, meu amor e minha vida..   



5 

 

 

RESUMO 

 

O trabalho intitulado “Diretrizes e alternativas de urbanização para área Frei Vital: 

consolidação e viabilização das relocações parciais da Comunidade do Porto do Capim” trata sobre 

uma ação de assistência técnica em uma comunidade tradicional na cidade de João Pessoa/PB, a 

Comunidade do Porto do Capim. Este trabalho traz uma caracterização do processo histórico através 

do qual se constituiu a comunidade e ilustra como sucessivos projetos de intervenção na área os 

assombraram e articularam em luta pela permanência. O objetivo do trabalho é dar diretrizes e 

alternativas de urbanização e infraestrutura para consolidação das permanências, além de dar 

viabilidade e estrutura para relocações parciais de modo a garantir a manutenção do território e o 

respeito à tradicionalidade  

Há 30 anos essas intervenções se constituem como uma ameaça para os moradores do Porto 

do Capim pelo seu caráter de higienização e gentrificação. A partir do empoderamento da 

comunidade, do apoio de algumas instituições e de setores da sociedade civil organizada busca-se 

se construir uma intervenção que atenda as necessidades comunitárias e respeite a sua 

tradicionalidade em dialogo com o Estado. Sendo assim, este trabalho é um projeto preliminar com 

atuação pautada no diálogo com a comunidade e, devido ao caráter de importância municipal, 

patrimonial e paisagístico do local, com diálogo com a sociedade civil e as entidades institucionais 

vinculadas ou não com o território. 

Desta forma buscou-se definir Poligonais para locar habitação de interesse social de famílias 

vinculadas ao território, definir um traçado para circulação de pedestres e de mobilidade não 

motorizada de forma a constituir um elemento de articulação de todo o espaço e definir um local para 

uma praça que seja uma qualificação do espaço urbano a área da Frei Vital na Comunidade do Porto 

do Capim e que sirva para integração social e ponto de cultura. 

Utilizou-se como marco teórico algumas pesquisas sobre a área estudada, bem como 

materiais produzidos pelas instituições envolvidas atualmente neste projeto de intervenção urbana.  

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Requalificação Urbana. Projeto participativo. Comunidade tradicional. Assistência 

Técnica. 
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ABSTRACT 

 

The work entitled "Guidelines and urbanization alternatives to area Frei Vital: consolidation and 

viabilization of the partial relocation of Community Porto do Capim" is about a technical assistance 

action in a traditional community in João Pessoa / PB, the Community Porto do Capim. This work 

brings a characterization of the historical process by which the community is and illustrates how 

successive intervention projects in the area the haunted and articulated in the struggle for 

permanence. The objective is to give guidelines and alternative urbanization and infrastructure for 

consolidation of stays, in addition to feasibility and structure for partial relocations to ensure the 

maintenance of the territory and respect for traditionalism 

For 30 years these interventions constitute a threat to the residents of Porto do Capim by his 

character sanitization and gentrification. From the community empowerment, support of some 

institutions and sectors of civil society seeks to build up an intervention that meets community needs 

and respects their traditionalism in dialogue with the state. Thus, this work is a preliminary design with 

action based on dialogue with the community and, because of the character of municipal importance, 

heritage and landscape of the site, with dialogue with civil society and institutional entities linked or not 

with the territory. 

In this way we sought to define Polygons to locate social housing linked to the territory, set a 

path for non-motorized traffic and pedestrian mobility in order to form a joint element of all the space 

and set a location to a square that is a qualification of urban space area of Frei Vital in the Community 

of the Porto do Capim and that serves to social integration and point of culture. 

It was used as a theoretical framework some research on the study area, as well as materials 

produced by institutions currently involved in this project of urban intervention. 

 

 

 

 

 

 

 

 Key words: Urban Requalification. Participatory Project. Traditional Community. Technical 

Assistance. 
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Fig. 2- Localização Brasil / Autoria própria. Fonte: 
http://marcosbau.com.br/geobrasil-2 

Fig. 1- - Localização Paraíba / Autoria própria. Fonte: 
https://geo06371.wordpress.com/ 

Fig. 3- Região Metropolitana / Autoria própria. Fonte: 
http://geo.joaopessoa.pb.gov.br/digeoc/htmls/ 

Fig. 4- Localização João Pessoa / Autoria própria. 
Fonte: http://geo.joaopessoa.pb.gov.br/digeoc/htmls// 

1. ÁREA, COMUNIDADE E TERMO DE COOPERAÇÃO 

1.1. Nome do bairro e localidade 

A Comunidade do Porto do Capim está localizada no Bairro do Varadouro, na cidade de João 

Pessoa, às margens do Rio Sanhauá, território que compõe o estuário do Rio Paraíba, o mais 

importante do Estado. A comunidade se localiza em área de valor histórico e paisagístico, como 

veremos a seguir, e parcialmente dentro de uma Zona de Proteção Ambiental. A comunidade foi 

reconhecida como tradicional e ribeirinha. 
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Fig. 5- Bairro do Varadouro / Autoria própria. Fonte: 
http://geo.joaopessoa.pb.gov.br/digeoc/htmls/ 
 

Fig. 6- Com. do Porto do Capim / Autoria 
própria. Fonte: 
http://geo.joaopessoa.pb.gov.br/digeoc/htmls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Nome da Associação Parceira, Personalidade Jurídica 

Associação de Mulheres do Porto do Capim – AMPC 

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 
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1.3. Endereço completo e Telefone/E-mail/ Website/ Blog da Associação 

Telefone: (83) 9992-9792 

Endereço: R Frei Vital, 02, : Comun Porto Do Capim;, Varadouro, Joao 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 

1.4. Nome e função do representante legal 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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Fig. 8-Vista da cidade a partir do Rio Sanhauá 1638 / Autor: 

Frans Post. Fonte: Araujo (2006) 

Fig. 7- Vista do Varadouro antes da ocupação, década de 20 / 
Acervo Regina Célia. Fonte: CRDH 2015 

Fig. 10- Obras de Aterro / Acervo Porto de Cabedelo. Fonte: 
PROEXT-PORTO DO CAPIM EM AÇÃO 2015 

Fig. 9- Porto do Capim, 1920/ Acervo Roberto Stuckert Filho.  
Fonte ASSAD, 2014 

2. DESCRIÇÃO DA ÁREA, PROBLEMÁTICA E JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 
COLETIVA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

2.1. Breve histórico, constituição da comunidade, descrição da problemática e 
aproximação do grupo com a comunidade. 

A Comunidade do Porto do Capim está localizada no bairro do Varadouro, que tem como 

condição símbolo ser o ponto de partida da cidade de João Pessoa. Uma cidade que surge como 

portuária às margens do Rio Sanhuá em 1585, dividida em dois sítios urbanos: cidade baixa 

(atualmente bairro Varadouro) na beira do rio, onde se concentrava atividade comercial e portuária; e 

cidade alta (atualmente bairro Centro), de ocupação residencial e religiosa (GONÇALVES, 2014). A 

instalação da cidade nas margens calmas do estuário do Rio Paraíba foi viabilizada pelas 

fortificações construídas previamente na desembocadura do rio (MOURA FILHA, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É perceptível a formação da cidade em dois níveis, com algumas edificações na parte alta e 

com uma ocupação portuária na parte baixa (ARAÚJO, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerado o centro de escoamento da produção local, predominantemente de açúcar, o 

Porto do Capim era responsável pelo transporte internacional, nacional e local de pessoas e bens, e 
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Fig. 11- Obras de expansão do Porto, 1922 / Acervo: CHJP. 
Fonte: ARAÚJO 2006 

Fig. 12- Obras no Porto, 1922 / Acervo Porto de Cabedelo. 
Fonte: PROEXT-PORTO DO CAPIM EM AÇÃO 2015 

permaneceu estratégico até a década de 40. Até inicio do século de XIX a infraestrutura urbana da 

capital ainda era bastante precária, não existindo ruas pavimentadas. A partir de 1830 iniciam-se 

intervenções de melhoramentos na cidade priorizando a cidade alta, e a região portuária vai sofrer 

melhorias a partir de 1857 (ARAÚJO 2006). Em 1920 foi aprovada a construção do Porto 

Internacional do Varadouro pelo então presidente Epitácio Pessoa, contudo, questões técnicas 

inviabilizaram as operações no porto, conhecido popularmente como Porto do Capim (nome dado 

porque o exército ali buscava capim para alimentar os animais dos militares) (GONÇALVES, 2014). 

As obras de aumento do calado e de expansão do porto chegaram a ser iniciadas em 1922, no 

mesmo momento em que eram implantadas obras de saneamento básico na cidade alta e baixa, 

seguindo os projetos do escritório do engenheiro sanitarista Saturnino de Britto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os bairros do varadouro e do Centro eram o polo comercial, cultural, habitacional e de lazer 

da cidade, até a abertura da Av. Epitácio Pessoa, em 1920, principal eixo de ligação centro-praia, que 

proporcionou uma maior facilidade de deslocamento da “cidade” para o mar. João Pessoa, então, 

começou a se espraiar em direção ao litoral e o bairro do Varadouro, bem como o Porto do Capim 

começou seu processo de esvaziamento e consequente esquecimento. 

Somado a isso, no Porto do Capim foram desativadas as operações portuárias em 1935 

passando estas a serem realizadas pelo então novo Porto de Cabedelo (nesta época, distrito de João 

Pessoa), um porto maior, mais moderno e mais próximo do oceano. Ao retirar definitivamente a 

função comercial do Porto do Capim, pescadores, marinheiros e trabalhadores locais perderam seus 

ofícios, bem como pontos de comércio e pequenas fábricas, como é o caso da Fábrica de Gelo, 

foram desativados. Portanto, o Porto vai alterando seu uso e a espacialidade, deixando de ter 

importância econômica para carregar a importância histórica, ao mesmo tempo em que vai se 

rearticulando. 

Na década de 40, os trabalhadores que não possuíam mais ofício passaram a dividir o antigo 

porto comercial do Capim com novos migrantes, geralmente interioranos do estado, para residir no 

local. Famílias de pescadores também passaram a ocupar o antigo porto como local de morada. Ao 

mesmo tempo em que o Porto perdia importância para o município, se inicia a ocupação dos seus 

cheios e vazios; os novos usos e a nova espacialidade traziam para o local uma nova importância 

para a comunidade. A comunidade se reconhece pelo nome de batismo popular do Porto, nomeando-
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Fig. 14- Porto do Capim em 1928 / Acervo: Porto de Cabedelo. 
Fonte: SILVA, 2014 

Fig. 13- Porto do Capim em 2008. Fonte: SILVA, 2014 

a por Comunidade do Porto do Capim (GONÇALVES, 2014). Ela cresce com relação simbiótica com 

o rio, mantendo a relação estuarina com os demais trapiches ao longo do mesmo e no viver e 

vivenciar o mangue. O porto é o foco da comunidade ribeirinha, e a ela se refere como “coração” da 

comunidade (IPHAN, 2012).  

O relato da moradora da rua do Porto do Capim, Dona Nena, é esclarecedor sobre o processo 

de ocupação e constituição da relação com o rio quando ela conta sua chegada, ainda pequena, para 

a comunidade. Inicialmente morando em um pequeno cômodo no trapiche junto com seus pais, ela 

conta o momento em que eles e outros imigrantes avaliavam o vazio do cais do porto. Na dúvida da 

permissão de ocupar, as mulheres se encaminham à Capitânia dos Portos solicitando tal permissão. 

E com o aval verbal do representante, viu a comunidade constituir os piquetes de definição dos 

“lotes”. Dona Nena conta da dificuldade que seu pai comentou em conseguir erguer uma casa, visto a 

necessidade do aterro. Ele precisava vencer a altura do cais para que sua casa atingisse a cota da 

rua. Anos depois, Dona Nena, na condição de responsável pelo lar da família, e sem a presença em 

vida de seus pais, resolve fazer melhorias no seu lar da vida toda e relata que não elevou a cota da 

casa para ficar equivalente à da rua, para não se distanciar “nenhum degrau de escada que seja”. 

Seu desejo de que parte do mangue e o rio continuassem constituídos como um quintal, sem 

distinção entre as partes, casa e natureza. Este mangue inclusive que se regenera com a presença 

da comunidade, já que os registros fotográficos mostram sua destruição para ampliação do cais na 

década de 1920. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoje o local tem configuração residencial com comércio de bairro, igrejas e associação. O 

local apresenta casas em perfeito estado de moradia, e algumas em situação de risco. A margem 

esquerda do rio Sanhauá presenciou o crescimento de uma comunidade tradicional, que vive “do rio e 

para o rio”. Desde então, o esquecido Porto do Capim voltou a ser utilizado, cumprindo novamente 

função estuarina. A população remanescente passou a usá-lo para se deslocar a outras comunidades 

vizinhas e desenvolver algumas atividades ligadas ao rio e ao mangue. A Comunidade que se formou 

no limite norte do bairro do Varadouro e às margens do Rio Sanhauá passou pelo abandono 

econômico, social e de infraestrutura urbana. 
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Fig. 16- Tombamento IPHAN / Autoria própria. 
Fonte: Gonçalves, 2014 

Fig. 15Tombamento IPHAEP / Autoria própria. 
Fonte: Gonçalves, 2014 

O significado histórico do território traz consigo os cuidados da manutenção patrimonial, 

consequentemente, os institutos responsáveis por sua preservação, IPHAN e IPHAEP. Assim, por 

tudo que o Porto e seu entrono imediato representou, há quase 30 anos se propõe ações de 

intervenção urbana na área (IPHAN, 2012). Contudo, as ações pensadas para o território sempre 

desconsideravam a significância trazida pela comunidade que se enraizou, desconsiderando sua 

história e suas relações com o espaço.  

Com grande patrimônio histórico a ser preservado nos bairros do Varadouro, Centro e 

Trincheiras, iniciou-se o primeiro estudo de implantação de uma poligonal de tombamento do centro 

histórico, disposto no Plano Diretor de João Pessoa elaborado em 1975. Em 1971 o IPHAEP é criado 

com o decreto nº 5.255 e em 1982 o decreto 9.484 define o “Centro Histórico Inicial de João Pessoa”. 

Em 2004, há uma revisão da área através do decreto 25.138. Mas o IPHAN só inicia o tombamento 

do centro histórico em 2002, através do processo 1051-T-02, concluindo e oficializando em 2007. 

Infelizmente, a área do Porto do Capim não ficou dentro da área de preservação rigorosa em nenhum 

dos dois tombamentos (IPHAEP e IPHAN), tampouco a comunidade em seu entorno. Assim como 

não aparece nenhuma informação sobre a ocupação residencial do antigo porto no documento de 

tombamento (GONÇALVES, 2014). 
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2.2. Razões pelas quais apontaram a problemática a ser tratada 

A partir da década de 1990, uma comissão constituída a partir de um convênio internacional 

entre o governo da Espanha, o governo do Federal, o governo do Estado da Paraíba e o do Município 

de João Pessoa, assinado em 1987, propõe o “Projeto de Revitalização do Antigo Porto do Capim”, 

com o objetivo de uma ocupação efêmera e turística que não reconhecem a comunidade como parte 

do território (IPHAN, 2012). O projeto prevê a relocação das famílias que vivem nas áreas Porto do 

Capim e na Vila Nassau para implantar uma grande arena de eventos. Esse projeto traz o pesadelo 

da relocação para a comunidade ribeirinha. 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 

(GONÇALVES, 2014). 

Esses projetos não se materializam até que em 2010 os Programas de Aceleração de 

Crescimento- PAC os viabilizam financeiramente. Então em 2012, são retomadas as investidas de 

intervenção no Porto do Capim com “PAC: Sanhauá: Dignidades as famílias e o rio à cidade” e “PAC: 

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. 

Retorna assim a ameaça de suprimir do Porto do Capim uma comunidade com mais de 70 

anos de ocupação neste momento. Contudo, como não existe consenso no IPHAN, sobre a 

intervenção, surge, a partir de 2012, um Grupo de Trabalho para analisar a comunidade e fazer uma 

proposta alternativa. Desse GT saiu o Dossiê “Proposta de Requalificação das Áreas Urbanas do 

Porto do Capim e da Vila Nassau”, trazendo uma problemática de enquadramento da comunidade 

como sendo de tradição ribeirinha, fortalecendo o princípio de preservação da mesma, caracterizando 

que mesmo dentro do órgão havia intensa resistência à proposta inicial (GONÇALVES, 2014). Em 

contraposição ao projeto financiado pelo PAC, membros da comunidade e da sociedade formam uma 

Comissão Porto do Capim em Ação, para manifestar oposição ao projeto de higienização da 

comunidade e gentrificação do espaço consolidado, ainda em 2012 (CRDH/UFPB 2015).  

Com o empoderamento da comunidade a partir das ações de sujeitos apoiadores, como a 

Casa do Patrimônio de João Pessoa que produziu o trabalho de educação patrimonial com a oficina 

fotográfica “Memórias Ribeirinhas” ainda em 2011, faz surgir em 2013 a Associação de Mulheres do 

Porto do Capim- AMPAC (GONÇALVES, 2014). A Associação tem status jurídico para dialogar com 

os poderes públicos na perspectiva de alcançar o reconhecimento da comunidade como sendo 

Tradicional e Ribeirinha (Manifesto Abrace o Porto do Capim, 2015). E como parceiros da 

Associação, os projetos de extensão da UFPB passam a contribuir na defesa da comunidade, sendo 

elaborado em 2015 o Relatório de Violação de Direitos Humanos na Comunidade do Porto do Capim, 

acionando o Ministério Público Federal- MPF que se torna mediador dos diálogos com a Prefeitura 

Municipal de João Pessoa- PMJP  e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. 

Os projetos de extensão se unificam para surgir o PROEXT/UFPB Abrace o Porto do Capim, 

financiado pelo Ministério da Educação pelo biênio 2015/2016. O programa possui 5 (cinco) eixos, 

sendo um deles  o Projeto de Requalificação Urbana e Arquitetônica, coordenado pela Prof. Dr. 
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Fig. 17- Parte final do Laudo Antropológico. Fonte: MPF 

Elisabetta Romano. Este projeto traz a perspectiva de uma intervenção que dialogue com a 

comunidade respeitando e preservando suas tradições, cultura e relações de vizinhança, fazendo-a 

participar ativamente da proposta, e que também dialogue com as intenções projetuais da Prefeitura 

Municipal de João Pessoa- PMJP. Ainda em 2015, o PROEXT/UFPB Abrace o Porto do Capim junto 

com a AMPC levam para o MPF o Relatório Técnico Multidisciplinar Comunidade Porto do Capim, 

embasando tecnicamente a defesa da permeância da comunidade e a sua condição de tradicional e 

ribeirinha (PROEXT2015). 

O MP, em posse dos documentos como o Dossiê do grupo dissonante do IPHAN, o Relatório 

de Violação de Direitos Humanos, do Relatório Multidisciplinar e de mais outros dois estudos 

produzidos pelo eixo Requalificação Urbana e Ambiental do PROEXT: Mutirão de Levantamento e 

Mapa dos Desejos solicita um laudo antropológico externo para definir a condição de tradicionalidade 

da comunidade e passa a mediar o andamento da intervenção. Em novembro de 2015, a comunidade 

finalmente é reconhecida como Tradicional Ribeirinha. O foco das atenções de grupos sociais, órgãos 

de controle e órgãos municipais, estaduais e federais se voltam para discutir o Porto do Capim.  

Em 19 de novembro de 2015 ocorreu a Segunda Mesa Redonda e estavam presentes para o 

debate os representantes do PROEXT/UFPB Abrace O Porto do Capim, RAU+E (projeto vinculado a 

UFBA com nucleação na UFPB), o IAB-PB, o CAU-PB, o MPF, o IPHAN, o IPHAEP e a AMPC- 

Associação de Mulheres do Porto do Capim (representando a Comunidade). A Prefeitura Municipal 

de João Pessoa-PMJP preferiu não enviar representantes para o evento. Foi a partir deste encontro, 

no qual houve um amplo apoio das instituições presentes ao respeito à tradicionalidade da 

Comunidade, que o MPF agendou a reunião do dia 14 de dezembro de 2015, com o intuito de 

interromper o andamento das ações judiciais de reintegração de posse e promover o amplo debate e 

o diálogo em uma nova perspectiva de intervenção. Nesta reunião ficou estabelecido, com base em 

um parecer do antropólogo contratado pelo MPF, que a comunidade é tradicional e, portanto, deveria 

ser enquadrada na Convenção nº169 da Organização Internacional do trabalho- OIT, estabelecendo 

pressupostos acerca da permanência. Esta permanência deve ser encarada com prioritário, e os 

esforços devem ser por vezes, inclusive, desmedidos para garantir a territorialidade e as unidades de 

vizinhança (OIT, 2011).  
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Fig. 18- Linha do tempo / Autoria própria. Fonte: IV ENANPARQ 

Em contraposição a esta declaração, o IPHAN problematizou a importância da preservação do 

patrimônio cultural e do meio ambiente, e os representantes da PMJP problematizaram as questões 

de qualidade das moradias, a preocupação com o meio-ambiente e a necessidade de ajustamento 

aos parâmetros dos programas federais vinculados à intervenção, PAC-Cidades Históricas e 

Programa MCMV. Tanto as condicionantes do IPHAN quanto as do PMJP são contraditórias ao que 

se estabelece na convenção nº 169 da OIT, e a insistência nessa destes órgãos em manter o mesmo 

discurso fazia crer que seria difícil atingir consensos sobre a intervenção. 

Ficou assim estabelecido um trabalho conjunto entre PMJP, UFPB e IPHAN, com a 

participação da comunidade, principalmente através da AMPC, no sentido de produzir um novo 

projeto a partir de 2016, devendo, para tal, ser superado o entendimento acerca de quais são as 

condicionantes. O novo marco de intervenção se cria e um novo horizonte parece possível, apesar de 

tantos pormenores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O que segue agora é uma descrição do processo do Grupo de Trabalho- GT que ocorreu a 

partir de janeiro de 2016 até o presente momento. É uma importante caracterização das ações que 

envolvem a comunidade a partir de suas representantes e que vai nortear as referências projetuais da 

residência em Assistência Técnica para Habitação e Direito a Cidade. 

2.3. Complementaridade e sinergia com outros atores envolvidos 

No dia 28 de janeiro de 2016, Representantes da PMJP, MPF, UFPB, Defensoria Pública do 

Estado e da Comunidade Porto do Capim se reuniram para estabelecer os grupos de trabalho – GT 

que dariam prosseguimento às discussões no sentido de afinar os entendimentos que baseariam um 

projeto conjunto. Ficou reafirmado o acordo acerca da tradicionalidade, e portanto, o enquadramento 

na Convenção nº 169 da OIT, determinando que as alternativas projetuais incidam no sentido da 

permanência, ressalvados os casos de risco físico, cultural da comunidade e do meio ambiente. Os 

primeiros GT’s teriam até 1º de março para apresentar as condicionantes referentes ao território 

(questão ambiental, geológica, infraestrutura e patrimonial) e tentar unificar as bases cartográficas, 

levando em consideração as questões socioeconômicas. A partir destes dois produtos, os novos GT’s 
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teriam até 15 de março para discutir as condicionantes, em cima da nova base cartográfica, com o 

objetivo de estabelecer uma Matriz de Referência/ Carta de Intenções que iria indicar os 

equipamentos, identificar as permanências, identificar as intervenções, caracterizar os usuários e 

gestores e confrontar com os recursos disponíveis. Com a Carta de Intenções definida, esta deveria 

ser espacializada graficamente sobre o território, Master Plan, até o dia 30 de março, indicando de 

forma qualitativa e quantitativa os projetos a serem desenvolvidos. 

Esses projetos seriam desenvolvidos paralelamente e teriam prazo até 15 de maio para serem 

apresentados junto com os Termos de Referência. Com os projetos e os termos de referência, a 

PMJP elaboraria os projetos complementares. Ao fim de cada ciclo, ficou acordado que seria feita 

uma apresentação do resultado na comunidade, a fim de legitimar ainda mais a intervenção. Os 

prazos de projeto eram claramente um empecilho a ser vencido, mesmo que todas as condicionantes 

fossem superadas, era evidente que o tempo era curto e por tanto foi exposta em reunião que os 

prazos estavam muito exíguos. Contudo, a questão do prazo de licitação em ano eleitoral municipal 

(a prefeitura é o Órgão executor), conjuntamente com o risco de perda do recurso caso não houvesse 

empenho, visto a crise política e econômica em que se encontrava o país eram argumentos mais 

relevantes e claramente mais palpáveis do que a explicação de ser muito difícil que os projetos 

atinjam-nos, caso todo o resto ocorresse dentro do prazo.  

No intuito de cumprir o primeiro prazo marcou-se uma reunião no dia 2 de fevereiro, quando 

se definiu a subdivisão do GT em outros três para aprofundar com equipes específicas cada uma das 

questões: Condicionantes Territoriais, Levantamento Socioeconômico e Unificação da Base 

Cartográfica georeferenciada. O processo de tentativa de unificação da base foi iniciado no dia 4 de 

fevereiro, quando primeiramente se identificou qual era o perímetro de atuação da PMJP em 

contraposição ao do PROEXT. Na tentativa de traduzir em uma única base o conjunto de informação, 

foi visto que havia distorções, desde gráficas até quantitativas, na ordem de 20% (avaliação 

sensorial). A análise socioeconômica foi realizada dentro deste mesma condição de impossibilidade 

de consolidar as bases sem refazer um cadastramento das áreas incompatíveis. Os prazos eram 

insuficientes para recadastrar e também não se deliberou sobre isso, já que ainda era mais crucial 

que se conseguisse um consenso em torno das condicionantes. Outros trabalhos seriam em vão caso 

este não fosse superado. O GT específico de mapeamento das condicionantes ficou agendado para o 

dia 12 daquele mesmo mês. 

Nessa data, foi relatada uma visita in loco realizada pelo MPF e pelo IPHAN, e em seguida o 

IPHAN apresenta mapas do Potencial Arqueológico e das Convergências de Visibilidade, indicando 

as condicionantes que iriam incidir sobre relocação e permanência. Essa apresentação gera muita 

discussão em função do peso e/ou da relevância que tal condicionante tem sobre remoção da 

comunidade. As garantias com base na tradicionailidade não estavam sendo bem assistidas como é 

cobrado na convenção nº 169 da OIT. Com base nestes questionamentos, é solicitado do IPHAN que 

apresente os documentos que orientaram a montagem dos mapas. A partir da visita surge uma 

demanda urgente, em função das chuvas que caíam na cidade no período, pelo que se suscitou uma 

possível condição de risco físico em edificações tombadas e ocupadas. Discutiu-se sobre realizar 

uma avaliação técnica para identificar se a situação realmente comprometia a permanência. O 

tensionamento na discussão das condicionantes nesta reunião não permite grandes avanços, e se 

começa a solicitar da Comunidade, do PROEXT e do RAU+E que sejam apresentadas respostas ou 
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Fig. 19- Mapa de compilação patrimonial e paisagístico do IPHAN para justificar relocações /Autor:  IPHAN. Fonte: Grupo  de 
Trabalho- MPF, 2016.  

contrapontos às condicionantes postas, no sentido de atender aos pré-requisitos postos no dia 28 de 

janeiro de 2016, que são o enquadramento na Convenção nº 169 da OIT, determinando que as 

alternativas projetuais incidam no sentido da permanência, ressalvados os casos de risco físico, 

cultural da comunidade e do meio ambiente. O GT se polariza em trabalhar pra atingir a permanência. 

O que deveria ser premissa se torna uma possibilidade caso a comunidade e seus apoiadores 

conseguissem arrancar soluções, que ainda assim não fossem questionadas sobre sua viabilidade 

econômica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi agendada, então, uma nova reunião do GT territorial para o dia 18 de fevereiro para 

apresentação de outras condicionantes e para apresentação do produto do outros dois GT’s 

(Socioeconômico e Base Cartográfica). Na reunião do dia 18 de fevereiro, é novamente afirmado que 

a Comunidade é Tradicional e está amparado na Convenção nº 169 da OIT, garantido por sua vez o 

direito de permanência. Com base neste pressuposto são levantados dois pontos fundamentais: o 

primeiro é que as questões de meio ambiente e patrimônio cultural deverão ser compatibilizados com 

a presença da comunidade, e o segundo é que a remoção só se dará por questões de risco físico, 

cultural da comunidade ou por inviabilidade técnica de se garantir solidez estrutural e/ou a de se 

garantir implementação de infraestrutura básica.  

Nesta reunião a equipe do PROEXT apresenta como se montou a base cartográfica e os 

dados disponíveis, e ainda, faz uma sugestão de um plano de ação para atingir os prazos. É colocada 

em reunião a dificuldade de se sobrepor as informações da base cartográfica por causa das 

distorções gráficas e quantitativas. No terceiro momento da reunião a PMJP apresenta a análise 
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Fig. 20- Mapa da geotécnica apresentada pela Prefeitura /Autor:  Elisabetta Romano. Fonte: SEMHAB, 2014. 

geotécnica do solo, indicando que não há solidez no solo, portanto existe risco na permanência. 

Indica também que a situação do lençol freático alto é um elemento impeditivo da implementação do 

saneamento básico. Por fim, ainda mostram laudo de que a região corre riscos de alagamento. A 

partir desta apresentação, representantes da comunidade mostram indignação com a afirmação e 

expõem o fato das casas terem entre 70 e 40 anos, sem ocorrer nenhum episódio de 

desmoronamento. Ao mesmo tempo é difícil aceitar que não se permita a existência das casas 

enquanto o projeto da prefeitura implanta equipamentos edificados na mesma área no seu projeto de 

intervenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As equipes do PROEXT e do RAU+E fazem questionamentos sobre o fato de a PMJP também 

propor edificação na mesma área e da existência de edificações públicas (escola, igrejas etc.) na 

área em que está sendo apontada a inadequação para construir. Surgem debates técnicos sobre 

Fig. 21- Corte da geotécnica apresentada pela Prefeitura /Autor: SEMHAB-PMJP. Fonte: SEMHAB, 2014 
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Fig. 22- Mapa de alagamento apresentada pela Prefeitura /Autor: Acquatool . Fonte: SEMHAB, 2014. 

soluções de engenharia e formas de intervenção para as questões de estrutura e saneamento básico. 

Surgem alegações por parte da PMJP que as soluções devem ser convencionais para se adequar ao 

orçamento e às normas dos programas federais, contrariando a Convenção da OIT. A PMJP insiste 

em não entender que o caso é especial e deve ser tratado como tal. Surgem, ainda, dúvidas sobre a 

questão dominial, ou seja, sobre o direito de concessão de uso das terras da União onde a PMJP 

pretende realizar as licitações, pois ainda não há regularização da área em nome do município. Por 

causa disso cria-se um GT para tratar desta condicionante. Como na área da Comunidade do Porto 

do Capim existem quatro edificações tombadas em que o uso previsto pelo IPHAN tem diálogo com o 

sugerido pela comunidade, monta-se, também nesta reunião, outro GT no sentido de dar 

continuidade aos projetos das edificações tombadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao tempo em que os Eixos do PROEXT, com o apoio da Comunidade e do RAU+E se 

organizavam para montar seus dossiês, ocorriam os GT’s referentes à condição dominial do território 

e à situação dos projetos das edificações tombadas.  

No dia 24 de fevereiro foi realizada a reunião sobre a questão dominial, onde se analisaram 

algumas questões de legislação urbanística da área. Verificaram-se os limites das ZEIS criadas na 

poligonal de intervenção (lei 12969/2015 e decreto 8361/2014 – ZEIS Curtume), e se discutiu o 

decreto 8262/2014, que define a área de APP do Porto do Capim como sendo de utilidade pública, de 

forma a viabilizar o licenciamento ambiental do Parque Sanhauá. Dialogou-se sobre a criação de uma 
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ZEIS para a ocupação nas imediações da Rua do Porto do Capim e uma modificação no decreto 

8262/2014, para que este enquadrassem as habitações de interesse social. Surgiu desta reunião a 

necessidade de consulta à SPU sobre a situação da concessão de uso da poligonal e que este órgão 

não fizesse novas concessões sem antes consultar o MPF.   

No dia 25 de fevereiro realizou-se o GT da tratativa das edificações tombadas. Nesta reunião 

se expuseram quais eram as perspectivas de uso das edificações pela comunidade, traduzida no 

Mapa dos Desejos (trabalho participativo realizado pelo PROEXT) e as perspectivas de uso pelo 

IPHAN. Verificou-se que havia alguns consensos e a possibilidade de adequação do programa.  

Na reunião do dia 7 de março foram apresentados os resultados da unificação da base 

cartográfica e da análise socioeconômica. Concluía-se, com um pequeno atraso de alguns dias, dois 

dos três GT’s iniciais que tinham prazo para 1 de março. Nesta reunião se intensificaram as 

discussões sobre a impossibilidade da implementação do saneamento básico e sobre a legitimidade 

do laudo de uma empresa contratada da prefeitura que coloca a ocupação da Rua do Porto do 

Capim, Vila Nassau, Trapiche e boa parte da Frei Vital como área de risco de alagamento. Fica 

definido que o SPU deve integrar as discussões sobre o alagamento, uma vez que a área de marinha 

é definida pelos limites de bordeamento da água dos rios e mares e para esclarecer as questões 

dominiais. Nesta reunião o IPHAN apresenta novo mapeamento do paisagismo e do patrimônio, 

ficando de entregar posteriormente o estudo técnico base. Os diálogos se distanciam sempre da 

permanência. As questões são postas no sentido do impedimento e não como fatores a serem 

superados para garantir infraestrutura e bem estar social. 

Fica como saldo desta reunião a obrigação da Comunidade, do PROEXT e do RAU+E 

apresentarem soluções ou contrapontos aos argumentos geotécnicos e de saneamento básico, uma 

vez que se tornam fundamentais para definição de permanência e relocação. As condicionantes são 

postas por partes, pela PMJP e pelo IPHAN, ao longo dos encontros dos GT’s (por vezes na véspera 

da reunião, impedindo a leitura do documento antecipadamente), comprometendo o debate. Os 

pontos colocados são sempre cruciais na disputa em garantir a permanência da comunidade. Ao final 

da reunião, os eixos do PROEXT se comprometem a montar relatórios, laudos periciais e/ou 

documentação técnica para construir uma perspectiva mais animadora sobre as permanências, 

garantindo que os argumentos apresentados pelo PMJP e pelo IPHAN não são determinantes e que 

existem outros meios de atender a comunidade sem a necessidade da remoção. Contudo, produzir 

tais documentos gerou a necessidade de trabalho adicional, que não estava previsto quando se 

iniciou o diálogo, comprometendo a condição de atingir os prazos amarrados na reunião do dia 28 de 

janeiro de 2016.  

No dia 11 de março, representantes do MPF, PROEXT, Comunidade do Porto do Capim, 

RAU+E e SPU se reúnem para esclarecer em que condições se encontra a questão dominial.  

Verificou-se que existe aforamento das terras da União de toda área do Curtume e Frei Vital e que a 

PMJP não requisitou a concessão de uso da poligonal de intervenção, 100% constituída em área de 

marinha. A prefeitura solicitou a concessão somente em duas áreas, previstas para implantação do 

programa de habitação na relocação das famílias da comunidade.  

No dia 15 de março a reunião ocorre de forma tensa com avanços e impasses. Nesta reunião 

fica definido que a questão arqueológica só será uma condicionante em caso de haver intervenção in 
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Fig. 23- Mapa das questões dominiais apresentada pela SPU / Autor: SPU. Fonte. ROMANO “et al.”, 2016. 

loco, colocando-se de forma a atuar no caso a caso. Outro avanço foi registrado com a apresentação, 

por parte do PROEXT, do laudo técnico sobre a estabilidade estrutural dos imóveis, assinado pelo 

Professor Normando Perazzo, ao demonstrar a estabilidade das edificações presentes na área do 

Porto do Capim em contraposição às argumentações geotécnicas de instabilidade do solo. Contudo, 

as problemáticas referentes à implementação de saneamento básico e o risco de alagamento não 

são superados, trazendo um impasse, já que a remoção se colocava como única situação plausível. 

É solicitado, então, novos estudos ao PROEXT, Comunidade e RAU+E para que esta condição seja 

superada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como a produção dos novos estudos perpassa por levantamentos e muito trabalho técnico, ou 

seja, por um trabalho extenso e que se reflete em tempo, surge a avaliação por parte do PROEXT, 

RAU+E e Representantes da Comunidade sobre a necessidade de se constituir um dialogo mais 

ampliado com toda a comunidade. A avaliação se deu no sentido que o andamento do GT 

condicionante estava legitimando a remoção. Sendo assim, tornou-se fundamental levar a discussão 

para todos. No dia 16 de abril foi feita uma consulta à Comunidade do Porto do Capim, em que a 

equipe do PROEXT, RAU+E e Representantes da comunidade apresentaram o impasse. Desta 

conversa houve, por parte da comunidade, um movimento de se instigar, de se mobilizar para 

dialogar com o MPF se posicionando de forma irredutível quanto à permanência. O MPF sinalizou 

positivamente para a permanência desde que ela não estive em risco de alagamento e que fosse 

plenamente atendida pelo saneamento básico. 
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Com as tensões, os impasses e a dificuldade de constituir respostas técnicas para parte dos 

condicionantes, uma vez que faltavam peças técnicas de apoio, o Grupo de Trabalho ficou suspenso 

para que se pudesse evoluir os debates internamente.  E assim, após um período de evoluções 

projetuais com a equipe da RAU+E e alunos da Cadeira de Projeto V do Curso de Arquitetura e 

Urbanismo, todos orientados por Prof. Dr. Elisabetta Romano, chegou se a um material denominado 

“Mosaico de Soluções”. Este mosaico constituía uma série de proposta em nível de estudo preliminar 

para servir de referência para o GT, e foi apresentado e entregue à PMJP e ao IPHAN no dia 21 e 22 

de junho. A proposta era que, como não havia quem levantasse as peças técnicas necessárias para 

superação dos condicionantes de alagamento e saneamento, então deveria se apresentar estudos 

básicos para solucionar os condicionantes, e em caso de acordo entre todos, se desenvolveria o 

projeto executivo a partir destas propostas e as novas considerações apresentadas pelo IPHAN e 

SEPLAN. Ainda em julho de 2016 foi entregue ao MPF e repassado ao IPHAN e à PMJP documentos 

em resposta às questões arqueológicas, patrimoniais, ambientais e paisagísticas. O Mosaico de 

Soluções e os documentos de resposta das condicionantes não foram bem aceitos pelos dois órgãos. 

As tensões nos debates e nos argumentos não caminham para consenso algum como previsto. 

Então, o MPF e Defensoria Pública da União- DPU propuseram um novo formato para o GT, 

denominado Círculo de Conversa, com uma metodologia mais específica com a intenção de se 

alcançar a Carta dos Consensos. A metodologia seria discutir as condicionantes específicas de cada 

parte evoluindo para o todo de forma dialética. A divisão das partes se daria rua por rua, iniciando 

pela Rua do Porto do Capim. Após um dia de discussão avançou-se sobre não haver necessidade de 

relocação das casas ao longo da rua e em grande maioria a casa imediatamente atrás por não 

sofrerem risco de alagamento e por ser possível o saneamento. Porém a discussão sobre os 

vestígios arqueológicos e as referências de paisagem apontada pelo IPHAN confrontaram 

diretamente a permanência, apesar de tudo que já havia sido discutido, colocando em xeque o 

“coração da comunidade”. Ambos os focos se dirigiam a mesmo ponto. Surgiu pela primeira vez no 

GT a possibilidade de solução do impasse por meio judicial, conciliação, arbitragem ou intervenção. 

Contudo, o IPHAN propõe um novo GT específico, para aprofundar a análise sobre este trecho do 

território, avaliando a morfologia, a implantação e dialogando diretamente com seus habitantes, casa 

por casa.  

Assim no dia 25 de agosto ocorreu o a primeira etapa do GT específico, onde se deliberou 

ações específicas para os integrantes. Mas por questões administrativas internas do IPHAN, esse GT 

ficou suspenso com data para retorno no dia 28 de setembro. A crise política e econômica do país 

sempre se refletindo diretamente sobre o processo por muitos meios. Desde as substituições 

sucessivas do superintendente do IPHAN Paraíba em menos de 15 dias à supressão do recurso 

destinado ao PAC.  

Contudo, no dia 20 de setembro o IAB organizou uma atividade conjunta, mas através de 

outra iniciativa que não tem relação com os do GT, com os mesmos agentes no sentido de fazer 

pequenas intervenções emergenciais para evitar a violência urbana e requalificar espaços. Assim foi 

proposta a melhoria da iluminação pública, dobrando a luminosidade e iluminando pontos sem 

iluminação pública. O que nos mostra o quanto o Porto do Capim está em foco, por tudo que este 

espaço representa. 
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Fig. 24- Linha do tempo / Autoria própria. Fonte: IV ENANPARQ 

E assim as expectativa sobre os debates acerca da permanência e relocação continuam. No 

entanto, é importante também definir as relocações, estabelecendo poligonais dentro do território de 

modo que não descaracterizem a territorialidade da comunidade e que garantam a manutenção das 

relações de vizinhança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Diagnósticos, resultados preliminares e contexto para delimitação da proposta. 

Comunidade Porto do Capim 

Infraestrutura 

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 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 
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Fig. 25- Estudo preliminar de saneamento básico dos Profs. Drºs. José Reinolds e Gilson Melo / Autoria: Elisabetta 
Romano. Fonte: Apresentação do Mosaico de Soluções 

Fig. 26- Pontos de obstrução da drenagem e período de maré alta no setor 2 / Autor: Elisabetta Romano. Fonte: 
Apresentação do Mosaico de Soluções 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além da falta de saneamento básico na comunidade, apesar de toda a rede do entorno ter 

sido implantada em 1922 (ARAÚJO, 2006) outro problema que a comunidade enfrenta é a 

precariedade dos sistemas de drenagem, um dos principais responsáveis por alagamento parcial de 

algumas áreas. A drenagem possui obstruções associadas à variação de maré e com estruturas 

existentes, ocasionando retenção e alagamento. 
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Fig. 27- Pontos de obstrução da drenagem e período de maré alta no setor 3 / Autor: Elisabetta Romano. Fonte: Apresentação do 
Mosaico de Soluções 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A comunidade não possui posto policial, nem área de lazer infantil, nem espaços para prática 

de esportes. Esses equipamentos estão expressos no Mapa dos Desejos, porém podem ser 

relocados em função dos impasses sobre permanência e da nova configuração do curtume.  

Instrumento Legislativo e Urbanístico 

Analisando o Plano Diretor de João Pessoa, Decreto nº 6.499 de 2009 e os mapas atualizados 

e disponibilizados pela PMJP de 2012, vemos que toda a Comunidade do Porto do Capim está 

estabelecida dentro da Zona de Preservação Ambiental – ZPA, com exceção as habitações voltadas 

para o lago do Quem-Quem e terreno do curtume. No Art. 39 do Plano diretor temos que Zonas 

Especiais de Preservação são de interesse social de preservação, manutenção e recuperação de 

características históricas e culturais, impondo assim normas específicas para uso e ocupação do 

solo, como se caracteriza a Comunidade do Porto do Capim, comunidade que ocupou a área 

portuária abandonada da cidade, marco do seu surgimento, e conserva ainda hoje elementos desta 

história de forma simbiótica e enraizada.  

Já no Art. 58 temos a obrigatoriedade do Município de regularizar as moradias através de uma 

concessão de uso os imóveis anteriores ao ano de 2001, restringindo somente se as moradias são 

maiores que 250m² ou se o beneficiário for proprietário de outo imóvel. Como temos uma comunidade 

com mais de 70 anos de ocupação, a concessão de uso é um direito inalienável dos moradores, 

mesmo os que só se estabeleceram até 2001. E o parágrafo 5º deste artigo ainda permite atividade 

econômica se for de interesse da comunidade.  

Já os lotes localizados entre a Rua do Porto e Largo do Quem-Quem e o terreno do curtume 

estão dentro da área urbana, e em Zona Adensável Prioritária, portanto, sendo possível a construção 

de quartro vezes a área do terreno, desde que seja feito a Ourtoga Onerosa.  
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Fig. 28-Legislação: Plano Diretor decreto nº 6.499 de 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando a Lei 2699/79, o Decreto nº 5285_05 e Decreto nº 5.363/05, que caracterizam as 

ocupações do solo segundo o zoneamento temos que a Comunidade do Porto do Capim, por estar 

dentro da Zona Especial de Preservação dos Grandes Verdes 2 – ZEP2, pode se caracterizar por uso 
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Fig. 29-Legilação: zoneamanto Lei 2.699/79, o Decreto nº 5.285/05 e Decreto nº 5.363/05 

R7 – Residencial 7 , que visa o uso para programa habitacional de relocação de populações de 

habitações subnormais unifamiliares, ou pelo uso R1- Residencial 1, uma unidade domiciliar por lote 

unifamiliar. O que temos neste panorama é que a regularização fundiária da Comunidade está 

garantida independente do seu reconhecimento enquanto Comunidade Tradicional, o que lhe permite 

enquadrar-se no Art. 3 do Decreto Federal nº 6.040 de 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A zona ZEP2 também permite o uso IR - Institucional Regional voltado para espaços públicos 

e de interação social, legitimando também a implantação de um parque público e a arena de eventos, 

desde que ela respeite a ocupação, tão legítima quanto. 

Já o terreno do curtume está na zona ZCT, que só dispõe de um dos usos previstos no Mapa 

dos Desejos. Como parte do terreno está previsto para relocação das unidades habitacionais temos 

os usos R1 e R5 – residencial 1 e 5 para atender esta demanda.  Porém voltado para a outra 

perspectiva de ocupação do terreno, que são: a quadra poliesportiva, parque infantil e posto de 

saúde, caracterizado inicialmente pelo uso IR – Instituicional Regional, não há permissão, sendo 
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Fig. 30- Legilação: zoneamanto Lei 2.699/79, o Decreto nº 5.285/05 e Decreto nº 5.363/05 

necessário identificar outras determinantes legislativas ou avaliar o caráter classificatório dos 

equipamentos previstos, no intuito de preservar o a intencionalidade da comunidade, tão bem 

representada no Mapa dos Desejos. 
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Fig. 31- Uso e Ocupação do Solo / Autoria: GT MPF. Fonte: GT MPF 

Fig. 32- Acesso direto a rua pública / Autoria: GT MPF. Fonte GT MPF 

Fig. 33- Acesso direto a rua pública pavimentada / Autoria: GT MPF. Fonte GT MPF 

Dados cadastrais mapeados na Comunidade Porto do Capim (sem a área da Frei Vital) 

Uso e Ocupação do solo: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Acesso direto a rua pública: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Acesso direto a rua pública pavimentada: 
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Fig. 34- Risco de alagamento / Autoria: GT MPF. Fonte GT MPF 

Fig. 35- Proximidade com área degradada / Autoria: GT MPF. Fonte GT MPF 

Fig. 36- Acesso direto ao mangue / Autoria: GT MPF. Fonte GT MPF 

Risco de alagamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proximidade com área degradada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acesso direto ao mangue: 
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Preferência por relocação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PESQUISAS, OFICINAS, METODOLOGIAS DEFINIDAS NA PROPOSTA COLETIVA  

3.1. Meios e processos adotados para a proposta coletiva do grupo com a comunidade 

Como já foi relatado, o processo de aproximação com a comunidade e de mobilização 

ocorreram inicialmente por projetos de extensão que se unificaram para formar o PROEXT/UFPB 

Abrace o Porto do Capim. O eixo Projeto de Requalificação Urbana e Arquitetônica, coordenado pela 

Prof. Dr. Elisabetta Romano desenvolveu oficinas para gerar uma base cartográfica e trabalhar as 

perspectivas de requalificação de forma participativa junto com a comunidade.  

Para proceder a prática do processo de construção da proposta alternativa, foi utilizada uma 

metodologia participativa que contou com duas Oficinas (realizadas nos dias 8 de maio e 4 de julho 

de 2015), duas assembleias deliberativas (ocorridas nos dias 21 e 24 de julho de 2015) e uma 

Fig. 37- Preferência por relocação / Autoria: GT MPF. Fonte GT MPF 
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Fig. 38- Quadro resumo das permanências, reformas e relocações para o Porto do Capim / Autor: PROEXT.  Fonte: PROEXT, 
2015 

apresentação pública (que teve lugar no dia 28 de julho). Para mobilizar a Comunidade as integrantes 

da Associação de Mulheres do Porto do Capim - AMPC atuaram como facilitadoras, mediando as 

etapas do trabalho, enquanto os professores e os extensionistas integrantes a equipe PROEXT-

UFPB -Programa de Requalificação Urbana, Ambiental e Patrimonial do Porto do Capim, 

monitoravam e registravam todo o processo. 

As atividades iniciaram com o Mutirão do Levantamento, onde os próprios moradores 

contribuíam com o registro, não apenas as condições de suas casas, como também quantificaram os 

núcleos familiares que nelas residem. O resultado desse levantamento mostrou um quadro bastante 

complexo e heterogêneo, a partir do qual, variando o peso de alguns indicadores (como risco de 

alagamento, degradação, superlotação), foi possível compor três possíveis cenários de intervenção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esses cenários foram então apresentados à assembleia de moradores que, por unanimidade, 

escolheu o cenário intermediário (figura abaixo). Este, levando em conta as situações de risco, 

apontou para a permanência de cerca um terço das famílias hoje residentes na comunidade (126), a 

reforma de um terço das habitações (137) e a relocação das demais (112), em terrenos próximos à 

área.  

Esse quantitativo não se mostrou preciso quando foi feito a compatibilização entres os 

cadastros, PROEXT e SEMHAB/PMJP. Como já foi dito se verificou divergências na ordem de 25 a 
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Fig. 39- Quadro resumo dos consensos, negociações e divergências entre o projeto da PMJP para o Porto do Capim e o 
projeto alternativo, construído de forma participativa pela comunidade / Autor: PROEXT. Fonte PROEXT, 2015 

30%. Atualmente a base foi transferida para o programa REVIT, onde foi feito um estudo das fotos 

aéreas mais atuais e da elevação 3D do Google Maps, e consequentemente um ajuste da base, 

atualizando-a. Essa nova base está sendo comparada com a da prefeitura enquanto as discussões 

buscam chegar ao consenso e assim os números possam ser mais conclusivos. Contudo, esse 

cenário votado pela comunidade é uma diretriz de relocações baseada em uma metodologia 

participativa fundamental. Outro ponto novo que está em discussão no GT neste momento e não terá 

sido concluído até apresentação deste trabalho, diz respeito as novas ocupações da Área do 

Curtume, ocorridas ao longo dos últimos 6 meses e que ainda se constitui quase como um canteiro 

de obras. Essa novas ocupações são de famílias de dentro e de fora da comunidade. E no sentido de 

conservar as tradicionalidades será preciso um cadastro social mais específico para embasar as 

definições de relocação.  

Dando continuidade ao processo participativo foi realizada, no dia 4 de julho, as segunda 

oficina, denominada Mapa dos Desejos, em que os moradores, cientes dos seus próprios direitos, 

puderam expressar livremente suas idéias, apontar as soluções, registrar seus desejos. O produto 

desse trabalho é uma planta de uso e ocupação do solo (Master Plan) em que são registrados os 

pontos sobre as quais há consenso entre a proposta da Prefeitura e a dos moradores da 

Comunidade; questões sobre as quais é possível encontrar uma solução compartilhada e outros 

pontos sobre os quais a Comunidade tem uma opinião contrária bastante consolidada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a instauração dos GT’s pelo MPF, então os diálogos institucionais se tornaram a 

metodologia participativa representativa, como descrevemos anteriormente. Contudo, a equipe da 

Residência RAU+E conjuntamente com a equipe do PROEXT fazíamos diálogos na comunidade de 

forma antecipada aos GT, trabalhando e problematizando as questões a serem abordadas. Neste 
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espaço de conversa sempre podiam comparecer outros moradores que não podiam acompanhar os 

Grupos de Trabalho, já que as reuniões eram sempre no contra turno de trabalho, diferentemente do 

GT. E como já descrito, no momento em que a representação do AMPC não era suficiente, percebida 

tanto pela equipe de apoio como pelas mulheres da associação, se buscou dialogar diretamente com 

a comunidade de forma setorizada (assim como funciona a representação da AMPC) para atingir o 

maior número de moradores. E foi neste dialogo que em abril deste ano chegou a ocorrer uma 

assembleia junto com o MPF para definir os rumos da atuação da AMPC e seus apoiadores nos 

Grupos de Trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Os resultados obtidos para a definição dos projetos específicos 

O resultado do processo participativo do PROEXT em conjunto com os moradores da 

comunidade é a proposta preliminar da alternativa de Requalificação do Porto do Capim (figura 

abaixo), o Master Plan. Esta proposta foi apresentada no dia 28 de julho de 2015, no largo do Quem 

Quem, na comunidade, na presença de representantes do MPF, da PMJP, da AMPC e da UFPB, e 

que contou também com a ampla participação dos membros da comunidade Na situação foram 

registrados os depoimentos de vários moradores, que se manifestaram durante a apresentação 

pública da proposta. 

O Multirão de Levantamentos e o Mapa dos Desejos são materiais riquíssimos da construção 

participativa da comunidade que ainda é parâmetro de referência para os GT do MPF. E também 

serviram para os Residentes. Contudo o foco principal que ainda esta em disputa é a garantia de 

permanência. Os trabalhos dos residentes perpassam por garantir a permanência e/ou qualificar as 

relocações. Neste processo apresentamos para o Mosaico de Soluções possibilidades de intervenção 

com base nas produzidas pelos próprios moradores de modo a garantir o saneamento básico e evitar 

o alagamento. 

Fig. 40- Metodologia construída para trabalhar com os moradores da comunidade utilizando um processo 
participativo / Autoria própria. Fonte: PROEXT, 2015 
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Fig. 42- Porto do capim na maré de sizigia e detalhe da elevação da cota da casa / Acervo: Elisabetta Romano.  Fonte: 
Apresentação do Mosaico de Soluções 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vejamos as seguintes fotos de um momento de maré alta (+2,70m) na comunidade e a forma 

como eles se relacionam com a enchente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 principio 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, como acontece na linda cidade histórica de Paraty/RJ.  

 

 

Fig. 41- Proposta alternativa de Requalificação do Porto do Capim, construída pelos moradores da 
comunidade utilizando um processo participativo / Autor: PROEXT. Fonte: PROEXT, 2015 
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Fig. 44- Centro Histórico de Paraty. Fonte:https://media-
cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/09/e1/b6/2b/centro-
historico-de-paraty.jpg 

Fig. 43- Centro Histórico de Paraty. Fonte: 
http://sp3.fotolog.com/photo/51/37/96/ednaxmacedo/124639365
8133_f.jpg 

Fig. 45- Proposta de intervenção do Mosaico de Soluções / Autoria: RAU+E e PROEXT. Fonte Mosaico de Soluções 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

os 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.  
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Projeto da Turenscape para um 

parque de zona de manancial em uma zona 

regional protegida. A estratégia era 

transformar o pantanal em um parque de 

águas pluviais urbanas, que iria fornecer o 

ecossistema para a comunidade urbana. 

Fig. 46- http://www.archdaily.com.br/br/01-166572/parque-manancial-de-aguas-pluviais-slash-turenscape 

Projeto da Turenscape .fez um rio 

canalizado em leito de concreto transformado 

em um parque alagável que funciona como 

parte da infraestrutura ecológica planejada 

em escala municipal. 

Fig. 47- http://www.archdaily.com.br/br/778365/minghu-wetland-park-turenscape 

“O escritório de urbanismo e 

paisagismo West 8 se associou à Prefeitura 

de Cali para projetar o Parque Linear Rio 

Cali.” “O projeto visa criar um espaço público 

seguro e bem conectado com o centro 

urbano.” 

Fig. 48- O projeto visa criar um espaço público seguro e bem conectado com o centro urbano. 

Seguindo como elemento integrador, o Caminho do Mangue vem da Vila Nassau, segue pela 

Praça XV de Novembro, onde se pretende implantar um grande parque de referência pra cidade (e o 

PROEXT e a RAU+E encampa a luta por um concurso de projeto) até a área da Frei Vital. O Caminho 

vem articulando um traçado por toda a comunidade, passando paralela a Rua do Porto do Capim, 

conectando os trapiches, contornando o Curtume (área em plena pauta de discussão) e conectando 

toda Frei Vital, permitindo um diálogo com o mangue, o rio e a cidade.  

Há também a necessidade de se constituir poligonais para relocação, seja de uma parcial da 

comunidade do Porto do Capim, ou seja, das novas ocupações do Curtume por pessoas 

desconectadas da tradicionalidade. O Mosaico de Soluções também foi apresentado a comunidade 

através de suas representantes, mas pra avançar nestas questões, é preciso atingir o objetivo 

primário do GT do MPF no primeiro semestre; a Carta dos Consensos. 

3.3. Projetos de referência 

Correlatos: 
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4. PROJETOS ESPECÍFICOS, ABORDAGEM CONCEITUAL E INDICAÇÃO DOS 
DIAGNÓSTICOS COMPLEMENTARES 

4.1. O objetivo geral 

Compor um conjunto de projetos preliminares com os outros residentes com atuação na 

Comunidade do Porto do Capim de forma a dar diretrizes e alternativas de urbanização e 

infraestrutura para consolidação das permanências e viabilidade e estrutura para relocações parciais 

de modo a garantir a manutenção do território e o respeito à tradicionalidade. Sendo que toda essa 

concepção seja pautada no diálogo com a comunidade e, devido ao caráter de importância municipal, 

patrimonial e paisagístico do local, com diálogo com a sociedade civil e as entidades institucionais 

vinculadas ou não com o território. 

4.2. Os objetivos específicos 

 Definir Poligonais para implantar habitação de interesse social de famílias vinculadas 

ao território. 

 Definir um traçado para circulação de pedestres e de mobilidade não motorizada de 

forma a constituir um elemento de articulação e unidade do território ribeirinho 

 Definir um local para uma praça que seja um espaço de qualificação do espaço urbano 

a área da Frei Vital na Comunidade do Porto do Capim e que sirva para integração 

social e ponto de cultura.  

 Desenvolver todos esses objetivos traduzindo um diálogo com a comunidade, a 

sociedade civil e as entidades envolvidas no processo.  

4.3. Justificativa do projeto no âmbito da proposta, diagnósticos, definição de conteúdos. 

As relocações são inevitáveis. Seja por não ser possível o acesso ao saneamento 

convencional ou alternativo, seja por precariedade da habitação, seja para minimizar os impactos 

ambientais sobre o mangue e dando lugar a um espaço mais coletivo de acesso ao rio e ao próprio 

mangue. Mas sendo uma Comunidade Tradicional é imprescindível dispor de uma área próxima para 

relocação. Para conservar as relações de vizinha e proteger a cultura local. Neste momento o diálogo 

ainda não tem consenso sobre as relocações motivadas pelos vestígios históricos.  

E a área do Curtume ainda não foi esmiuçada sobre como será tratada, por sua ocupação ser 

muito recente. Ela possui uma parcela que moradores da comunidade, contudo não se tem registro 

da quantidade. Mas também possui um grande número de famílias desvinculadas do território que 

também tem direito de acesso a moradia digna. Mas preservar as tradicionalidade da comunidade 

passa por fazer arranjos sobre essas relocações. Uma das opções é que o curtume seja desocupado 

para implantar novas edificações com famílias exclusivamente da Comunidade Porto do Capim. Com 

isso é necessário destinar área para as demais relocações. E é a partir desta demanda que 

analisaremos os dados a seguir.  
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Fig. 49-Frei Vital:  Vazios urbanos / Autoria própria. Fonte: Google Maps 

Fig. 50- Frei Vital: Questão Dominial / Autoria Própria. Fonte: SPU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na área da Frei Vital existe uma grande área de alagamento, com uma grande flutuação do 

nível da água em função da maré e das chuvas ocasionais. Quando ambas acontecem 

simultaneamente o alagamento atinge partes das edificações. Existem também dois grandes vazio 

urbanos (mais ou menos 5.000m²), sendo um utilizado como campo de futebol (área laranja mais a 

esquerda da figura 49) e o outro está sem uso, e que tem como característica ser dividido ao meio 

por um córrego de drenagem. Ambas as áreas são bastante planas com cota levemente superior ao 

arruamento. As duas áreas estão sob regime dominial de pessoas jurídicas e pessoa física. Contudo 

também estão sob solicitação de aforamento pela prefeitura a SPU, já que é território da União.  
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Fig. 51- Frei Vital: Alagamento / Autoria Própria. Fonte: Acquatool 

A área 2 contemplava dois regimes dominiais diferentes e neste momento já está 

disponibilizada a Prefeitura Municipal. Na área 1 a Prefeitura já solicitou o aforamento também, mas o 

processo ainda está em andamento 

No mapa seguinte temos a linha de alagamento da mare de sizígia (linha vermelha) 

apresentado pelo relatório da Acquatool, contratado pela prefeitura municipal. Nele vemos que as 

áreas de vazio urbano da Frei Vital não são afetados.  

No relatório a linha amarela mostra a linha de maré normal. Neste relatório temos a indicação 

das casas afetadas por alagamento. Contudo no decorrer deste trabalho foi feito algumas visitas in 

loco que podemos analisar os dados do mutirão do levantamento. Foi visto que o número de casas 

que sofrem com alagamento nesta área são superiores do que indicado no relatório da Acquatool.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando os dados de sondagem apresentados pela Acquatool podemos verificar que o 

ponto 20 e o ponto 19, que estão dentro das áreas de vazio, tem solo coeso com baixa profundidade, 

sendo inclusive um dos melhores resultados. No ponto 20 o solo coeso se encontra a 2,35m e no 
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Fig. 52- Frei Vital: Geotécnica / Autoria própria. Fonte: Acquatool 

Fig. 53- Perfil Geológico Fonte: Acquatool 

ponto 19 o solo coeso está a 3,25m. Ou seja, possibilidade de fundação com baixa profundidade e 

consequentemente menor custo. Mesmo o ponto 18 que apresenta solo coeso somente a 6,25, tem 

constituição equivalente aos que os apresentados na área da Frei Vital consolidado e que a 

Acquatool indicou como área edificável, conforme indicado figura 51.  
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Fig. 54- Pontos de Sondagem. Fonte: Acquatool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como vimos os vazios tem condições de constituírem poligonais de implantação das 

relocações. A área não está enquadrada em uma ZEIS, e por estarem no macrozoneamento ZCT, as 

possibilidades de uso são R5 ou R5(1), 4 pavimento ou pilotis + 4 pavimentos + cobertura.  

Uma importante característica da área e consequentemente do futuro Parque Sanhauá é a 

possibilidade de um uso metropolitano, em função do trem que comunica quatro cidades. O que eleva 

as possibilidades do aumento do uso e ocupação do território, sendo importante trazer para a 

comunidade uma praça que dialogue com o uso mais cotidiano, mais intimista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 55- Trem Metropolitano / Autora Camilla Furtado. Fonte. CBTU 
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Esse uso cotidiano inclui as atividades vinculadas as suas tradicionalidades, como a Quadrilha 

Xote das Meninas e também ligas ao lazer e atividade física, como o esporte. Mas é importante 

também que esse espaço dialogue com o Caminho do Mangue, já que este caminho perpassa por 

todo o território dando um sentido de continuidade.  

A área pensada fica no local disponibilizado pelas casas relocadas atingidas pelo alagamento. 

O espaço liberado pelas demolições será aterrado com gabião criando uma área pública para criação 

dessa praça. Ela servirá para atender aos anseios da comunidade por uma quadra poliesportiva e um 

parque infantil que no Mapa dos Desejos foi pensado para ser locado no Curtume. 

Devidos aos impasses sobre o Curtume que hoje se encontra altamente adensada, o novo 

local serve para manter os princípios do Masterplan resultante das metodologias participativas 

construídas no Proext/UFPB. Nesta nova locação o parque infantil e a quadra poliesportiva se 

integram ao Caminho do Mangue, articulando todo o território e ao futuro Parque Sanhauá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 56- Frei Vital: Local para nova praça / Autoria própria. Fonte: PROEXT/UFPB 
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5. VIABILIDADE INSTITUCIONAL, ECONÔMICA E FINANCEIRA 

5.1. Possibilidades de parcerias governamentais, institucionais e privadas 

 Governo Federal, através de destaque orçamentário do legislativo ou do executivo. 

 Ministério das Cidades do Governo Federal, com programas específicos ou com o PAC 

financiando os investimentos.  

 Caixa Econômica Federal – CAIXA; como entidade de repasse dos investimentos. 

 Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN; por ser área de entrono 

de tombamento, e por ser ordenador de despesa com possibilidade de gerar licitações. 

 Governo Estadual da Paraíba, através de destaque orçamentário do legislativo ou do 

executivo. 

 Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Estado da Paraíba financiando os 

investimentos. 

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

de entrono de tombamento. 

 Governo Municipal de João Pessoa através da Secretaria de Planejamento e/ou 

Secretaria de Infraestrutura. Destaque orçamentário do legislativo ou do executivo. 
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6. CRONOGRAMA PREVISTO  

6.1. Previsão de prazos por atividades, produtos ou etapas subsequentes para 
desenvolvimento ou implantação do projeto especifico. 

O Arquiteto Coordenador e o Arquiteto Pleno participam de todo o processo. No início, junto 

com o Sociólogo ou Antropólogo e a Assistente Social monta o Plano de Trabalho e a Metodologia de 

Participação Social. Em seguida a Assistente Social e o Sociólogo ou Antropólogo faz os 

levantamentos cadastrais, patrimoniais  e de vestígios históricos. O Arquiteto Coordenador contrata 

os serviços complementares. No decorrer deste início do trabalho se faz os estudos da legislação 

pertinente ao projeto. Com o retorno inicial dos dados e documentos se inicia o estudo preliminar com 

metodologias participativas. Aprovado o estudo preliminar, inicia as etapas de trabalho para montar o 

Projeto Básico de Licitação (arquitetônico com complementares devidamente compatibilizado) e o 

Termo de Referência 

PRODUTOS / ETAPAS 
MESES 

1 2 3 4 5 

ETAPA 1             

1- Plano de Trabalho e Metodologia 
de Participação Social 

Prazo 
em 
dias 0 

60       

ETAPA 2             

2-Levantamentos cadastrais e 
topografico  

Prazo 
em 
dias 0 

60       

ETAPA 3             

3- Legislação Urbanística Específica 
e outras Questões Jurídicas 

Prazo 
em 
dias 15 

  75     

4- Complementações de 
informações e avaliações, 
Consultorias complementares 

 
 0          30         

5- Estudos Preliminar 
Prazo 
em 
dias 

 

30        60       

6- Antiprojeto 
Prazo 
em 
dias 

    60 90   

7- Projetos Complementares 
Prazo 
em 
dias 

  

 
60   180 

8- Avaliações do Impacto Ambiental  
Prazo 
em 
dias 

      
90 

180 

9- Elaborações de projeto executivo 
Prazo 
em 
dias 

      
90 

180 
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7. EQUIPE TÉCNICA E ORÇAMENTO PREVISTO  

7.1. Composição da equipe técnica, recursos humanos, formação profissional e custo da 
equipe técnica, por hora/serviços   

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 
de interesse social. Função: 

coordenar as atividades de toda 
a equipe de arquitetura. 

>10 (dez) 
anos 

1 

840   R$  35.700,00  

 5 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 (sete) 
anos 

1 

840   R$  32.995,20  

 5 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 

672   R$  21.114,24  

 4 meses    

 R$     31,42  (r$/h) 

Estagiário de 
Arquitetura e 
Urbanismo 

- - 

Experiência: Não requer. 
Função: apoio no 

desenvolvimento dos projetos. 

em 
formação 

1 

336   R$    2.637,60  

 4 meses    

 R$        
7,85  

(r$/h) 

Arquiteto 
com 

experiência 
em 

legislação 

Sênior P-2 

Experiência: legislação 
urbanística. Função: elaborar 

legislação urbanística para a 
área em questão. 

>10 (dez) 
anos 

1 

88   R$    3.740,00  

 15 dias    

 R$     42,50  (r$/h) 
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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 

672   R$  28.560,00  

 4 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 (sete) 
anos 

1 

672   R$  26.396,16  

 4 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 (sete) 
anos 

1 

336   R$  13.198,08  

 2 meses    

 R$     39,28  (r$/h) 

Engenheiro 
Sanitarista 

ou Civil  
Pleno P-2 

Experiência: Elaboração de 

projetos drenagem e 
esgotamento sanitário. Função:  

desenvolver projeto hidráulico-
sanitário a nível urbano. 

>5 (sete) 
anos 

1 

336   R$  13.198,08  

 2 meses    

 R$     39,28  (r$/h) 

Engenheiro 
Eletricista 

Pleno P-2 

Experiência: Elaboração de 
projetos elétricos. Função: 

desenvolvier o projeto elétrico a 
nível urbano quanto de 
arquitetura. 

>5 (sete) 
anos 

1 

504   R$  19.797,12  

 3 meses    

 R$     39,28  (r$/h) 

Estagiário 
Engenharia 

Civil 
- - 

Experiência: Não requer. 
Função: apoio no 

desenvolvimento dos projetos. 

em 
formação 

3 

756   R$    5.934,60  

 3 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 (sete) 
anos 

1 

336   R$  13.198,08  

 2 meses    

 R$     39,28  (r$/h) 
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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 (sete) 
anos 

1 

336   R$  13.198,08  

 2 meses    

 R$     39,28  (r$/h) 

Estagiário 
Assistente 

Social 
- - 

Experiência: Não requer. 
Função: apoio no 

desenvolvimento dos projetos. 

em 
formação 

6 

1.008   R$    7.912,80  

 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 

336   R$  14.280,00  

 2 meses    

 R$     42,50  (r$/h) 

Engenheiro 
Ambiental 

Pleno P-2 

Experiência: Analise de impacto 
ambiental. Função: Elaborar 

laudo tecnico e relatório sobre 
impacto ambiental da intervenção 

>5 (sete) 
anos 

1 

336   R$  13.198,08  

 2 meses    

 R$     39,28  (r$/h) 

 EQUIPE TÉCNICA TOTAL 
23 

  

 TOTAL DE TEMPO DISPONIBILIZADO 7.732    

CUSTO TOTAL COM EQUIPE TÉCNICA 
CUSTO COM ENCARGOS SOCIAIS (96,75%)-

http://www.guiatrabalhista.com.br/ 

 R$                       265.058,12  

R$                       521.501,85 

 

7.2. Serviços complementares e consultorias especializadas 

SERVIÇOES COMPLEMENTARES QUANT. UND. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

PREVISTO 

Levantamento planialtimétrico cadastral de área urbana ou 
suburbana, destinado a regularização fundiária, projetos viários 
e de infra-estrutura, urbanização e assemelhados, utilizando 
poligonal III PAC, compreendendo o detalhamento de divisas 
de gleba principal, sistema viário, quadras, áreas livres e 
institucionais, lotes, edificações, postes, tampões com as 
respectivas identificações, guias, sarjetas, muros de arrimo, 
taludes, desenho na escala variando de 1:250 a 1:100. Áreas 
densamente ocupadas (acima de 50% das quadras) 

50000 m² 0,83   R$  41.500,00  

Levantamento planialtimétrico de seções transversais, a partir 
do eixo básico existente, destinado a projeto de estradas, 
adutoras, canais e assemelhados com representação na 
escala entre 1:100 e 1:250. Com nivelamento trigonométrico 
Poligonal II P 

3000 m² 2,93   R$    8.790,00  
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Serviços de geoprocessamento e cartografia para base de 
estudo e apoio de projeto com imagens aéreas oblíquas, 
mosaicos georreferenciados e ortorretificados e Modelos 
Digitais de Superfície (3D) 

5 Há 2.000,00   R$  10.000,00  

Mobilização de Equipamentos Sondagem Rotativa e Percussão 20 Und. 1.854,76   R$  37.095,20  

        

CUSTO TOTAL COM SERVIÇOS  R$                         97.385,20  

7.3. Gastos com transporte, aluguel de equipamentos, publicações, capacitação etc. 

INFRAESTRUTURA QUANT. UND. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

PREVISTO 

Aluguel do Imóvel (escritório) 5 meses R$ 2.500,00  R$       12.500,00  

Computadores / Notebooks 16 Und. R$ 3.500,00  R$       56.000,00  

Plotter, impressora e outros eletrônicos - - -  R$       15.000,00  

Software  - - -  R$     150.000,00  

Custos de Manutenção (Energia, água, limpeza etc.) 5 meses R$ 3.000,00  R$       15.000,00  

Material de expediente 5 meses R$ 1.500,00  R$         7.500,00  

      

CUSTO TOTAL  R$                                         256.000,00  

7.4. Orçamento Previsto 

Equipe Técnica  R$                  521.501,85  

Serviços Complementares  R$                   97.385,20  

Infraestrutura  R$                         256.000,00  

    

PREVISÃO ORCAMENTÁRIA TOTAL  R$          874.887,05  
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