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Apresentação

O presente estudo teve como objetivo compreender melhor as demandas por melhorias habitacionais em
comunidades e bairros apoiados pela Gerdau. Para tanto, foi desenvolvida uma proposta metodológica
por Habitat para a Humanidade Brasil, que envolveu coleta de informações secundárias existentes sobre
o município, informações coletadas em diálogo com a equipe local da Gerdau, prefeitura e entidades
locais e informações coletadas in loco. O estudo foi realizado entre os meses de maio e julho de 2021 e
contou com a coordenação da Habitat Brasil e a participação de equipe de pesquisadores locais, em sua
maioria arquitetos/as e engenheiros/as, com atuação em projetos dessa natureza.
A necessidade de ampliar o olhar sobre as inadequações habitacionais surge do trabalho prático
desenvolvido pela Habitat Brasil, ONG que atua desde 1992 no Brasil com foco na promoção de moradia
adequada. Portanto, a metodologia propõe uma revisão do conceito utilizado atualmente pela Fundação
João Pinheiro, no cálculo do déficit habitacional qualitativo, incluindo outros tipos de precariedades
existentes nas moradias populares autoconstruídas, em especial. Contudo, o universo de análise e
observação foi restrito aos territórios indicados pela Gerdau, não sendo esse estudo extensivo ao
conjunto de necessidades habitacionais dos municípios.
Este relatório consolida os resultados do trabalho e contém informações coletadas sobre a cidade e
territórios analisados, a exemplo de leis, planos e projetos que incidem nas condições de moradia,
agregando informações sobre as condições institucionais do município na temática das melhorias
habitacionais. A partir do conjunto de informações coletadas e de critérios estabelecidos, foi possível
definir territórios prioritários para realização de visitas de campo e posterior identificação das
inadequações habitacionais mais frequentes dentre as casas visitadas.
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1. Fontes de informações disponibilizadas e sua validade

Considerando a necessidade de compreender melhor a dinâmica do município para apoiar a definição de
prioridades locais, buscou-se um conjunto de informações disponíveis em bases de dados nacionais e
locais. Muitas das informações já produzidas utilizam como referência o censo do IBGE realizado em 2010,
por ser a fonte de dados mais abrangente do país e que permite análises intraurbanas. Mesmo
considerando a defasagem dos dados do censo, optou-se por não desconsiderar informações produzidas
a partir dele.
Localmente, buscou-se informações a partir de leis, planos, cadastros, mapeamentos, levantamentos,
entre outros, inicialmente disponibilizados nos sites das prefeituras. Após essa busca inicial, as prefeituras
foram procuradas para que as informações fossem complementadas. Desse modo, o estudo leva em
consideração o conjunto de informações que as equipes locais conseguiram e sua validade.
A equipe de pesquisadores local se reuniu com representantes da Prefeitura de Maracanaú em encontro
ocorrido na Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano (SEINFRA) e contou com
a presença dos seguintes técnicos: Diretor de Habitação e Regularização Fundiária; Assistente Social do
Programa de Transporte e Logística de Maracanaú; Arquiteta Urbanista do Programa de Transporte e
Logística de Maracanaú; Diretor de Controle Urbano da Secretaria de Meio Ambiente de Maracanaú;
Coordenadora de Habitação e Regularização Fundiária; Assistente Social da Prefeitura de Maracanaú;
Gerente de Vigilância Socioassistencial. Acompanharam a reunião remotamente representantes da
Gerdau. As informações coletadas preliminarmente foram complementadas por meio de entrevista com
os profissionais citados, assim como pelos seguintes documentos disponibilizados:
-

-

-

-

Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS). Elaborado em 2013, está dividido em dois
cadernos: Diagnóstico e Estratégias de Ação. O Diagnóstico, resultado de estudos técnicos e
oficinas com a comunidade, apresenta a realidade habitacional de Maracanaú e traz dados quanto
ao déficit quantitativo e qualitativo, além de mapear os assentamentos precários, caracterizandoos. O caderno Estratégias de Ação estabelece linhas programáticas e apresenta sistematização de
programas, ações, público alvo, além de apontar fonte de recursos e agentes.
Plano Diretor Municipal. Lei n° 1.948 de 28 de dezembro de 2012. O PD é o instrumento básico
de planejamento da política de desenvolvimento urbano municipal, ele estabelece diretrizes de
uso e ocupação do solo, zonas e parâmetros urbanísticos.
Perfil das Famílias de Maracanaú inscritas no Cadastro Único - 2020. Documento produzido
anualmente pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania-SASC, que sistematiza dados sobre
as famílias atendidas por programas sociais do Governo Federal, Estadual e Municipal com
objetivo de subsidiar políticas públicas locais e regionais.
Lei Nº 2.810, de 10 de maio de 2019. Dispõe sobre a criação das Zonas Especiais De Interesse
Social – ZEIS, no Distrito de Pajuçara, em Maracanaú-CE
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TABELA 01 - LISTA DE DOCUMENTOS PARA O ESTUDO
Documento

Formato disponível

Serve para o estudo?

PDF

sim

PDF e shapefile

sim

PDF

sim

Arquivos Georreferenciados
contendo: Zonas de Proteção
Ambiental; Hidrografia; Área
Rural; Zoneamento Ambiental;
Zoneamento Urbano.

shapefile

sim

Lei Nº 2.810, De 10 de Maio de
2019 Dispõe sobre a criação das
Zonas Especiais De Interesse
Social – ZEIS, no Distrito de
Pajuçara, em Maracanaú-CE

PDF

sim

Plano Local de Habitação de
Interesse Social
Plano Diretor
Anexos

Municipal

e

Perfil das Famílias de
Maracanaú inscritas no
Cadastro Único - 2020

Informações sobre as comunidades apoiadas pela Gerdau e sobre a relação empresa-comunidade foram
disponibilizadas pela equipe local da Gerdau e por representantes da Associação de Moradores do
Conjunto Novo Oriente. A Tabela 02 do tópico 4 contém as informações fornecidas. Os dados relativos à
infraestrutura das comunidades foram validados pelo Coordenador de Habitação do Município de
Maracanaú.
2.Caracterização geral do município
O município de Maracanaú integra juntamente com outros 18 municípios a Região Metropolitana de
Fortaleza (RMF), capital do estado do Ceará. Maracanaú faz fronteira ao norte com Fortaleza e Caucaia,
ao sul e a leste com Pacatuba e a oeste com Maranguape - ver mapa 01. A sede do município fica a 11,50
Km de Fortaleza, podendo ser acessada pelas vias CE-020, BR-222, CE-065, CE 060 ou por ferrovias de
carga e de pessoas, operadas pela Companhia Ferroviária do Nordeste (CFN) e pelo Metrô de Fortaleza METROFOR.
A população de Maracanaú estimada em 2020 pelo IBGE é de 229.458 pessoas, sendo a 4ª cidade mais
populosa do estado do Ceará. O Município ocupa uma área de cerca de 108 km², e apresenta a segunda
maior densidade demográfica do estado, de 1.960,25 hab/km². A população se concentra na área urbana,
indicada pela taxa de urbanização bastante alta: 95,75%.
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Maracanaú também ocupa a segunda posição no ranking de Produto Interno Bruno (PIB) do estado. O
município é o principal centro industrial do Ceará. Apesar da concentração das indústrias, em 2018 o
salário médio mensal da população de Maracanaú era de 2,1 salários mínimos (IBGE, 2018) e 42% da
população apresenta rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo (IBGE, 2010).
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Maracanaú é de 0,686 (PNUD, 2010), o que
caracteriza, segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, um município de médio
desenvolvimento humano (0,600 e 0,699). O município vem apresentando evolução positiva deste
indicador ao longo das últimas décadas, passando da faixa de desenvolvimento humano muito baixo
constatada em 1991 (0,420) e 2000 (0,575) para nível médio em 2010.
MAPA 01 – LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO A REGIÃO METROPOLITANA/ESTADO
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Em relação ao planejamento urbano municipal, o último Plano Diretor (PD) de Maracanaú é de 2012. A
Lei delimita em macrozonas as áreas rurais e urbanas do território, além de demarcar Zonas Especiais e
Corredores com parâmetros específicos de uso e ocupação do solo, os quais se sobrepõem ao
macrozoneamento.
Sobre a zona urbana de Maracanaú, é válido informar alguns aspectos do processo de desenvolvimento
da cidade. Maracanaú se emancipou de Maranguape somente em 1983. Contudo, já na década 1970, teve
início intenso processo de transformação socioespacial em seu território em decorrência da inserção do
Polo Industrial de Fortaleza - Distrito Industrial I. Grandes conjuntos habitacionais foram construídos,
sobretudo na década de 1980, para abrigar a demanda habitacional dos trabalhadores e direcionar para
a Região Metropolitana de Fortaleza o grande contingente populacional migratório do interior do estado
à época.
Em menos de uma década foram construídos os seguintes conjuntos: Distrito Industrial (1978), Timbó
(1979), Acaracuzinho (1980), Jereissati I (1984) e II (1985), Novo Oriente (1982) e Novo Maracanaú
(1983), os quais somam quase 14.000 unidades habitacionais. Muitos desses conjuntos configuram
bairros na atual divisão administrativa do município de Maracanaú. O tecido urbano da cidade é resultado
da junção dos sucessivos conjuntos habitacionais horizontais com os imensos lotes dos Distritos
Industriais, além de loteamentos de ocupação espontânea que variam no nível de precariedade de
infraestrutura.
Alguns dos assentamentos informais precários foram mapeados no PLHIS (2013) e indicados para serem
regulamentados enquanto Zonas Especiais de Interesse Social pelo Plano Diretor. O Anexo 5 do PD aponta
apenas três áreas como ZEIS, e somente uma delas é uma área de ocupação espontânea - a ZEIS do Rio
Salgadinho. Contudo, em 2019, cinco novas áreas foram instituídas como ZEIS no bairro Pajuçara. São
elas: ZEIS do Flamenguinho, ZEIS do Residencial Vitória, ZEIS da Vila Almir Dutra, ZEIS do Jardim Paraíso e
ZEIS do Mutirão da Pajuçara. Ver Zonas Especiais no mapa Anexo 1. Segundo o artigo terceiro da Lei Nº
2.810, de 10 de maio de 2019, a qual instituiu as novas Zonas:
Art. 3 - as áreas indicadas como ZEIS serão objeto de intervenções urbanísticas, ambientais e
sociais para atendimento das famílias inseridas nos respectivos núcleos urbanos informais
tendo como objetivos:
I - garantir o acesso à terra urbanizada e o direito à moradia digna;
II – promover a urbanização e Regularização Fundiária por meio da Reurb-S, na forma da Lei
Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017;
III – ampliar a oferta de equipamentos públicos urbanos;
IV – propiciar a recuperação de áreas ambientais degradadas, quando for o caso;
V – preservar o meio ambiente natural e o meio ambiente construído para a presente e futuras
gerações;
VI – incentivar a participação popular e comunitária no processo de mobilização social,
urbanização e regularização fundiária;
VII – respeitar a tipicidade e características da área objeto das intervenções urbanísticas e
regularização fundiária;
VIII – suspender ações judiciais em curso objeto de ações demolitórias, desocupação e
reintegração e posse, conforme cada caso;
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IX – emitir a Certidão de Regularização Fundiária – CRF, de forma gratuita, para cada imóvel
identificado e cadastrado na demarcação urbanística.

É possível observar que em Maracanaú há relevantes conflitos e problemas de conexão entre os diversos
padrões de uso e ocupação do solo, o que resulta em grandes desafios para o planejamento e gestão
urbanos. O macrozoneamento urbano do Plano Diretor de 2012 busca lidar com esses desafios apontando
diretrizes, instrumentos e parâmetros que possibilitem a redução da segregação socioespacial e a melhor
integração intraurbana. O PD estabelece adensamentos compatíveis com a infraestrutura disponível e
destaca as áreas com necessidade de incremento de infraestrutura urbana básica e serviços urbanos, no
caso, praticamente em todo o território municipal fora dos Distritos Industriais.
Quanto ao Macrozoneamento Ambiental do Município, é relevante destacar que este abarca
aproximadamente 45 km² de zona rural e os recursos hídricos em zona urbana com suas margens
protegidas pelo Código Florestal, assim como os topos de morros existentes.
A zona rural concentra-se na porção sul do município e é ocupada por agroindústria, agricultura e pecuária
de subsistência, sítios e a comunidade indígena dos Pitaguary. O território indígena é classificado no PD
como Zona de Proteção do Patrimônio Paisagístico, Histórico, Arquitetônico e Cultural - ZPHAC.
Dentre as áreas de preservação permanente em zona urbana, merecem destaque as margens do Rio
Maranguapinho, cujo entorno além das margens legalmente protegidas é classificado no zoneamento do
PD como Zona de Interesse Ecológico. O rio que nasce na Serra de Maranguape e cruza os municípios de
Maranguape, Maracanaú, Fortaleza e Caucaia teve suas margens historicamente ocupadas por
populações de baixa renda, situação que foi alvo de projeto concebido pela Secretaria das Cidades do
Estado do Ceará no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), e ainda possui etapas a
serem executadas no município de Maracanaú.
A unidade da GERDAU em Maracanaú está localizada no Distrito Industrial I ao lado dos bairros - alguns
deles antigos conjuntos habitacionais - DI2000, Santo Sátiro, Acaracuzinho, Novo Oriente e Alto Alegre I,
os quais são limitados a oeste pelo Rio Maranguapinho. Ver Mapa 02.
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MAPA 02 – LIMITES DO MUNICÍPIO COM LOCALIZAÇÃO DA GERDAU E DIVISÃO ENTRE ÁREA URBANA E
RURAL

3. A gestão municipal e o tema das melhorias habitacionais
A política habitacional no Município de Maracanaú é gerida pela Coordenadoria de Habitação, setor
interno da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano. A Coordenadoria de
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Habitação é composta atualmente por 13 profissionais: seis assistentes sociais, um advogado, dois
cadastradores e quatro estagiários de serviço social.
No relatório Tipologia das Cidades Brasileiras, do Observatório da Metrópoles (2005), elaborado para o
extinto Ministério das Cidades, Maracanaú é classificado como município Tipo C - Aglomerados e Capitais
Prósperas N e NE, como consta no PLHIS do Maracanaú (2013). O Tipo C configura um centro polarizador
do Norte e Nordeste, com estoque de riqueza inferior aos Tipos A e B, grande concentração de pobreza e
alta desigualdade, e menores condições para enfrentamento dos problemas habitacionais e urbanos do
que os municípios integrantes dos grupos A e B.
A pouca capacidade de enfrentamento dos problemas habitacionais do município de Maracanaú se rebate
em um histórico da política habitacional muito pautado nas políticas e nos recursos advindos do Governo
Federal.
Recuperando os aspectos marcantes da política habitacional nas últimas décadas, o município aderiu ao
Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, instituído pela Lei Federal Nº 11.124 de 16 de junho
de 2005, e em 2013 elaborou seu Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS). O PLHIS apresenta
um estudo consistente sobre a realidade local, reunindo informações a respeito do déficit habitacional
quantitativo e qualitativo, da existência e localização de assentamentos precários, além de relatar as
capacidades institucionais que a gestão municipal dispunha na época para execução da política
habitacional. Entre as linhas programáticas apontadas pelo PLHIS, destacam-se por relacionarem-se
diretamente com o tema das melhorias habitacionais as seguintes:
Linha Programática sobre a Integração Urbana de Assentamentos Precários - apresenta dois
grandes programas: Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários e
Regularização Fundiária. (...) Ressalta-se que a previsão de regularização fundiária tem como
foco não apenas os assentamentos precários, mas também as unidades habitacionais de
interesse social entregues à população através de programas habitacionais, que não o PMCMV,
executados pelo município. Prioridades para Urbanização, Regularização e Integração de
Assentamentos Precários: Conjunto Vida Nova, Conjunto Jardim do Amor, Flamenguinho, Alto
Alegre, Vila Vintém, Japãozinho e Jagatá. Prioridades para Regularização Fundiária: Mutirão
Serra Azul, Mutirão Jardim do Amor, Mutirão Vida Nova, Mutirão Maracananzinho, Multirão
Campo Verde I e II e Conjunto Renascer.
Linha Programática sobre Melhorias Habitacionais – traz como principais ações a aquisição de
materiais de construção e promoção de assistência técnica, tendo em vista a superação das
situações de insalubridades e riscos em várias moradias, com ênfase nos assentamentos
localizados nos bairros Alto Alegre e Pajuçara.
Linha Programática sobre Assistência Técnica – destina-se a promover assistência técnica a
entidades da sociedade civil organizada e a população de baixa renda objetivando a construção
de novas unidades habitacionais com o acompanhamento sistemático de uma equipe técnica
multidisciplinar que oriente e assessore no período de obra e pós-obra. (MARACANAÚ, 2013,
p.17)

Alinhada à política nacional e estadual de habitação, e dependente dos recursos das mesmas, a política
habitacional de Maracanaú esteve comprometida prioritariamente com a redução do déficit habitacional
quantitativo, e muito pouco avançou quanto às ações de redução do déficit qualitativo.
Entre 2012 e 2018 o município conseguiu redução de aproximadamente 20% do déficit habitacional
apresentado no PLHIS de 2013, o qual era de aproximadamente 8.000 famílias. Foram entregues 1.712
10

novas unidades habitacionais através do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). Após o fim do
PMCMV, houve desaceleração e esvaziamento na política habitacional municipal de Maracanaú.
Dentre as ações previstas no PLHIS relativas ao enfrentamento das precariedades em assentamentos
informais, também indicadas no Plano Diretor através das Zonas Especiais de Interesse Social, a única
ação realizada foi de urbanização do Riacho Salgadinho, onde há uma ZEIS delimitada no bairro Pajuçara.
A intervenção de urbanização e regularização do assentamento precário ocorreu no âmbito do Programa
de Aceleração do Crescimento – PAC. Durante a urbanização do Riacho Salgadinho, algumas famílias
foram realocadas de suas residências e as famílias que puderam permanecer, conseguiram o registro dos
seus imóveis.
Existe uma experiência no município que dialoga com o tema das melhorias habitacionais. Um projeto
com recursos próprios da Secretaria da Assistência Social e Cidadania no ano de 2007, em que houve
intervenção com pequenas reformas em 21 casas localizadas na Reserva Indígena dos Pitaguary.
Atualmente, a inexistência de programas de melhorias habitacionais é tratada pela gestão municipal de
forma paliativa através do Programa Locação Social – PLS, o qual recentemente foi regulamentado pelo
Decreto de nº 4.171/2021. No PLS, as famílias cujas casas apresentam sérios riscos são atendidas após
encaminhamento do CRAS de suas regiões e referenciamento da Defesa Civil. Estas ficam em moradias
alugadas pela Prefeitura até que encontrem soluções para os problemas de suas habitações de origem
por seus próprios meios.
Quanto à regularização fundiária, o município está em processo de reestruturação da política pública para
o tema. Até 2018, a Prefeitura de Maracanaú realizou o programa chamado “A Casa é Minha”. Por meio
de um pacote de incentivos fiscais, a gestão municipal visou fomentar a regularização fundiária nos
empreendimentos habitacionais de interesse social no município, concedendo o título de propriedade às
famílias habitantes dos conjuntos da COHAB1 e da Caixa Econômica Federal.
Na primeira fase do Programa, realizada entre 2015 e 2016, a meta consistia em atender mais de 17 mil
famílias em Maracanaú. Todavia, foram contempladas aproximadamente três mil famílias, cujas casas
eram, em maioria, provenientes dos conjuntos produzidos pela COHAB na década de 1980. Os conjuntos
Acaracuzinho, Novo Oriente, Industrial, Novo Maracanaú, Timbó e Jereissati são os que apresentam o
maior número de famílias beneficiadas.
De acordo com a reunião e entrevistas realizadas com os representantes do poder público, a partir do
lançamento do Programa Casa Verde Amarela pelo Governo Federal em 2020, a Prefeitura pretende atuar
em duas frentes na política habitacional: Regularização Fundiária e Melhorias Habitacionais. No ano
corrente de 2021, será elaborado um diagnóstico atualizado dos núcleos urbanos informais passíveis de
regularização fundiária e das áreas com necessidades de melhorias habitacionais para ações a partir de
2022.
Alguns dados que podem contribuir para a implementação da política de melhorias habitacionais em
Maracanaú são os sistematizados anualmente pelo Perfil das Famílias de Maracanaú Inscritas no Cadastro
Único, que apresenta itens diretamente relacionados com as condições de moradia. No Perfil de 2020, o
item 1.6 apresenta as seguintes informações: características dos domicílios; material predominante no

1

A COHAB (Companhia de Habitação) foi um órgão estadual criado para execução da política habitacional
desenvolvida pelo Banco Nacional de Habitação (BNH) durante o período do regime militar e que continuou a
produzir moradias durante alguns anos após o fechamento do Banco em 1986.
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piso; material predominante nas paredes externas; possui água canalizada; forma de abastecimento;
possui banheiro ou sanitário; escoamento sanitário; coleta de lixo; iluminação pavimentação /
calçamento.
4.Recorte territorial para análise urbanística e social
Um dos pressupostos para a realização do estudo foi a delimitação do recorte territorial inicial para
realização da análise urbanística e social, considerando as comunidades já apoiadas pela Gerdau, seja
direta ou indiretamente através de entidades locais parceiras. Desse modo, as indicações iniciais das
equipes locais da Gerdau, com o fornecimento de algumas informações básicas iniciais, ajudaram a
delimitar as áreas a serem analisadas.
TABELA 02 - INFORMAÇÕES DA GERDAU SOBRE AS COMUNIDADES ATENDIDAS
Comunidades
apoiadas pela
Gerdau

Que tipo de
apoio a Gerdau
tem dado à
comunidade

Tempo de
relação
com a
Gerdau

Tempo de
existência da
comunidade

Organização
comunitária

Condições de
moradia

Conjunto Novo
Oriente

Doação de
alimentos e
materiais de
higiene

20 anos

39 anos

Associação de
Moradores do
Conjunto Novo
Oriente

Possui sistema de
esgoto e
abastecimento de
água; Casas em
alvenaria;

Alto Alegre

Doação de
alimentos e
materiais de
higiene

20 anos

37 anos

Associação de
Moradores do
Conjunto Novo
Oriente

Não possui sistema
de esgoto;
aproximadamente
70% das casas
possui
abastecimento de
água;
Casas de alvenaria
porém condições
precárias;

Conjunto
Acaracuzinho

Doação de
alimentos e
materiais de
higiene

20 anos

39 anos

Associação de
Moradores do
Conjunto Novo
Oriente

Possui sistema de
esgoto e
abastecimento de
água;
Casas em alvenaria;

Jardim Maravilha

Doação de
alimentos e
materiais de
higiene

20 anos

39 anos

Associação de
Moradores do
Conjunto Novo
Oriente

Não possui sistema
de esgoto;
Abastecimento de
água;
Casas de alvenaria
(razoável);

Santo Sátiro

Doação de
alimentos e
materiais de
higiene

20 anos

25 anos

Associação de
Moradores do
Conjunto Novo
Oriente

Não possui sistema
de esgoto;
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Possui
abastecimento de
água;
Casas de alvenaria
porém condições
precárias;
Vila Vintém

Doação de
alimentos e
materiais de
higiene

20 anos

25 anos

Associação de
Moradores do
Conjunto Novo
Oriente

Não possui sistema
de esgoto;
aproximadamente
70% das casas com
abastecimento de
água;
Casas de alvenaria
porém condições
precárias;

Vila da Paz

Doação de
alimentos e
materiais de
higiene

15 anos

15 anos

Associação de
Moradores do
Conjunto Novo
Oriente

Sistema de esgoto;
Abastecimento de
água;
Casas de alvenaria
porém condições
precárias.

Vila Buriti

Doação de
alimentos e
materiais de
higiene

20 anos

15 anos

Associação de
Moradores do
Conjunto Novo
Oriente

Não possui sistema
de esgoto; Possui
abastecimento de
água;
Casas de alvenaria;

Fonte: equipe local da Gerdau e Associação de Moradores do Conjunto Novo Oriente.
A Gerdau Cearense estabelece relações com comunidades locais desde o ano 2000, principalmente
mediadas pela Associação de Moradores do Conjunto Novo Oriente. Entre 2000 e 2015 a Gerdau Cearense
desenvolveu, em parceria com a Associação, cursos de capacitação, palestras, doações de alimentos em
momentos festivos, apoios aos eventos da Associação, e o projeto Pescar, que contratava jovens da
comunidade como estagiários. A Gerdau também contribuiu com a comunidade através da adoção da
Praça da Luz no Conjunto Novo Oriente e com a construção de um Ginásio Poliesportivo no mesmo
conjunto em 2008.
A Associação Novo Oriente relata que, por volta de 2015, houve enfraquecimento da parceria e
descontinuidade dos projetos e ações. Contudo, com a pandemia da Covid-19, houve um estreitamento
da relação entre empresa e comunidade através da doação de alimentos e material de higiene.
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MAPA 03 - LOCALIZAÇÃO DAS COMUNIDADES/BAIRRO APOIADOS PELA GERDAU COM ZONEAMENTO

Sobre as comunidades apoiadas pela Gerdau Cearense em Maracanaú, nenhuma encontra-se delimitada
no Plano Diretor (2012) como Zona Especial de Interesse Social.
Novo Oriente e Acaracuzinho são conjuntos habitacionais produzidos pelo Estado na década de 80. São,
portanto, assentamentos consolidados, que contam com esgotamento sanitário. Observa-se que as casas
já foram bastante modificadas por meio de autoconstrução. Os dois conjuntos habitacionais possuem
processos de regularização fundiária em andamento, com várias unidades já contempladas.
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Santo Sátiro e Vila Buriti são loteamento regularizados, onde localizam-se tanto casas autoconstruídas
como casas fruto da produção imobiliária formal de nível popular.
Jardim Maravilha e Vila Vintém são assentamentos informais precários que possuem intervenção prevista
pela Secretaria das Cidades do Estado do Ceará, dentro do projeto de urbanização do Rio Maranguapinho,
que já teve outros trechos realizados no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A Vila
Vintém é considerada uma favela não consolidável no PLHIS e tem previsão de remoção total. Já o Jardim
Maravilha tem previsão de remoção parcial.
O bairro Alto Alegre foi um loteamento aprovado, mas não executado, tendo sido ocupado
espontaneamente de forma irregular por população de baixa renda. Apresenta grandes precariedades
como falta de pavimentação e ausência de saneamento básico, mas não apresenta área de risco e é
passível de regularização, pois, segundo informação concedida em reunião com o Diretor de Controle
Urbano da Secretaria de Meio Ambiente, em 2001 a terra passou para posse do município.
Todas as localidades mencionadas acima abrangem dois tipos de zonas no macrozoneamento do Plano
Diretor (2012). As porções mais a leste são classificadas como Zona de Estruturação Urbana Sustentável
Ampliada (ZEUS A), área de média e alta densidade populacional que apresenta infraestrutura e
capacidade de suporte para maior adensamento. As áreas restantes são classificadas como Zona de
Estruturação Urbana a Consolidar (ZEUS C), definida como área de média densidade populacional que
necessita de incremento de infraestrutura básica e melhoria das condições de deslocamento da
população.
A Vila da Paz é uma área dentro do bairro Alto Alegre, composta originalmente por três conjuntos
realizados por mutirão entre os anos 1995 e 2000, fruto da política habitacional do Governo do Estado do
Ceará na época. O conjunto foi apontado pela Prefeitura como passível de regularização através da
aplicação da Lei Reurb-S. Áreas em torno dos conjuntos, onde os moradores também se identificam
enquanto Vila da Paz, são ocupadas de forma irregular. Algumas casas ocupam terrenos próximos a um
corpo hídrico não urbanizado.
No PLHIS, a Vila da Paz é descrita como um conjunto habitacional degradado não-consolidável. O Plano
não apresenta justificativas para tal classificação. Após análise combinada com o Plano Diretor, é possível
perceber que a Vila da Paz se situa em zona chamada Corredor Prioritário de Projetos Ampliados, que
corresponde às faixas delimitadas por um raio de 400 metros lindeiros ao quarto anel viário e à Rodovia
Estadual CE-060. O Plano Diretor diz que essa zona exige tratamento urbanístico diferenciado, e destaca
a integração entre modais e a travessia e percursos de pedestre. Cria-se a hipótese de que gestões
anteriores do município ou o Governo do Estado podem ter projetos específicos para a área em que se
encontra a Vila da Paz. Contudo, a gestão atual, que em breve fará a revisão do Plano Diretor, não
mencionou impedimentos à regularização da comunidade quando questionada.
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MAPA 04- COMUNIDADES/BAIRRO APOIADOS PELA GERDAU E ELEMENTOS GERADORES DE RISCO
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5. Definição dos territórios para as visitas de campo
Partindo da visão de que as melhorias habitacionais são mais um passo na consolidação de comunidades
e bairros nas cidades e que sua execução precisa ocorrer em áreas onde a tipologia habitacional
predominante não seja precária e que as famílias de fato não corram risco de vida, de remoção ou
despejo, foram definidos critérios eliminatórios para avaliação das comunidades/bairros inicialmente
considerados.
A partir das informações e análises sobre as comunidades apoiadas pela Gerdau em Maracanaú, a Vila
Vintém será eliminada da próxima fase do estudo por ser uma área com previsão de remoção total pelo
projeto governamental de urbanização do Rio Maranguapinho. São também parcialmente atingidas pelo
projeto a comunidade Jardim Maravilha e Santo Sátiro. Contudo, a remoção não é total nem majoritária.
A avaliação sobre a eliminação da comunidade Vila da Paz requer mais dados quanto ao real risco de
remoção.
Critérios eliminatórios
1. Totalmente ou majoritariamente localizada em área de risco – Áreas afetadas por proximidade
de subestação elétrica, fios de alta tensão, margem de rodovia ou ferrovia, adutoras, barragens
de rejeitos ou que tenham alto risco de deslizamento de encosta ou alagamento.
2. Totalmente ou majoritariamente localizada em área em conflito fundiário – Áreas afetadas por
ações de reintegração de posse, ações administrativas de desocupação ou existência de projetos
que impliquem na remoção de moradias.
3. Totalmente ou majoritariamente localizada em área de preservação permanente ou unidade de
conservação – Áreas reconhecidas como unidades de conservação ambiental ou que estejam a
menos de 15 metros de margens de cursos d’água (APPs).
4. Tipologia habitacional predominante em madeira aproveitada, taipa e/ou restos de materiais –
Áreas ocupadas predominantemente por habitações construídas com materiais que possibilitem
a realização de melhorias habitacionais e não de novas construções.
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TABELA 03 - CRITÉRIOS ELIMINATÓRIOS
ESTUDO GERDAU + HABITAT
Critérios Eliminatórios

Comunidade/Bairro

Totalmente ou
Tipologia habitacional
Totalmente ou
Totalmente ou
majoritariamente
predominante em
majoritariamente
majoritariamente
localizada em
madeira aproveitada,
localizada em área
localizada em APP
área em conflito
taipa e/ou restos de
de risco
e UC
fundiário
materiais

Novo Oriente

Não

Não

Não

Não

Alto Alegre I

Não

Não

Não

Não

Acaracuzinho

Não

Não

Não

Não

Jardim Maravilha

Não

Não

Não

Não

Santo Sátiro

Não

Não

Não

Não

Vila Vintém

Não

Não

Não

Não

Vila da Paz

Não

Não

Não

Não

Vila Buriti

Não

Não

Não

Não

Nos municípios onde a Gerdau atua em mais de 4 comunidades/bairros, será necessário priorizar áreas
para realização da visita de campo na próxima fase do estudo. Tal priorização se utilizará de critérios
definidos previamente e que refletem questões físico-territoriais, do reconhecimento e investimento
público na consolidação da área e da renda da população.
Critérios Classificatórios
1. Existência de infraestrutura básica (sistema de água e esgoto) – Área com sistema de água e/ou
esgotamento sanitário implantados.
Pontuação: Tem os dois sistemas = 2; Tem apenas água = 1.
2. Tempo de ocupação – Área com mais tempo de existência
Pontuação: 10 ou mais anos = 2; Entre 10 e 5 anos =1.
3. Reconhecida como ZEIS/AEIS – Área integra uma Zona ou Área Especial de Interesse Social –
ZEIS/AEIS no zoneamento da cidade.
Pontuação: Totalmente inserida em ZEIS/AEIS = 2; Parcialmente inserida em ZEIS/AEIS.
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4. Ausência de elementos geradores de risco – Área sem presença de risco que ameace a
integridade ou manutenção das famílias no local.
Pontuação: Não tem risco = 2; Tem risco parcial = 1.
5. Ter ação ou projeto/recursos de regularização fundiária – Área já regularizada ou que esteja em
processo de regularização fundiária.
Pontuação: Área já regularizada = 3; Área em processo de regularização = 2; Área com previsão de
regularização = 1.
6. Ter ação ou projeto/recursos de urbanização - Área já urbanizada ou que esteja em processo de
urbanização.
Pontuação: Área já urbanizada = 3; Área em processo de urbanização = 2; Área com previsão de
urbanização = 1.
7. Prioridade em programa de melhorias habitacionais – Área prioritária em programa público de
melhorias habitacionais.
Pontuação: Prioridade com recursos para execução garantidos = 2; Prioridade sem recursos para a
execução garantidos = 1.
TABELA 04 - CRITÉRIOS CLASSIFICATÓRIOS

Existência de infraestrutura
básica (sistema de água e
esgoto)

Tempo de ocupação (+10
anos)

Reconhecida como ZEIS/AEIS

Ausência de elementos
geradores de risco

Ter ação ou projeto/recursos
de regularização fundiária

Ter ação ou projeto/recursos
de urbanização

Prioridade em programa de
melhorias habitacionais

Critérios Classificatórios

Novo Oriente*

2

2

0

2

2

3

-

11

Acaracuzinho*

2

2

0

2

2

3

-

11

Alto Alegre

1

2

0

2

1

1

1

8

Vila Buriti

1

2

0

2

3

0

-

8

Santo Sátiro

1

2

0

1

3

0

-

7

Jardim Maravilha

1

2

0

1

1

1

-

6

Vila da Paz

1

2

0

1

1

0

-

4

Comunidade/Bairro

Total de
pontos

*Novo Oriente e Acaracuzinho, como já foi mencionado no tópico 4. Recorte territorial para análise
urbanística e social, são originalmente conjuntos habitacionais produzidos pela COHAB na década de
1980.
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As quatro comunidades que apresentaram maiores pontuações a partir dos critérios definidos foram:
Novo Oriente; Acaracuzinho, Alto Alegre e Vila Buriti. O estudo seguirá com as visitas de campo mediadas
pela Associação de Moradores do Conjunto Novo Oriente para detalhamento das principais precariedades
habitacionais em cada um dos territórios.
Alguns dados sobre as condições dos domicílios nas regiões atendidas pelo CRAS Acaracuzinho e CRAS
Alto Alegre podem ser analisados nas tabelas em anexo retirada do documento Perfil das Famílias de
Maracanaú Inscritas no Cadastro Único.

6. Caracterização dos territórios visitados
Na etapa anterior do estudo, foram priorizadas 4 comunidades/bairros para realização das visitas de
campo em Maracanaú. Com base nessa priorização, buscou-se contatar representantes de entidades
locais apoiadas pela Gerdau para confirmação e complementação de algumas informações e
agendamento das visitas. Em Maracanaú, as visitas de campo foram mediadas pela Associação de
Moradores do Conjunto Novo Oriente. Na tabela 01, é possível visualizar uma síntese de informações que
ajudam a caracterizar as áreas visitadas.
Após a primeira visita de campo, uma das comunidades apontadas no relatório 1 deste estudo sofreu
alteração: a comunidade Vila Buriti foi substituída pelo bairro Santo Sátiro. A Vila Buriti, apesar de ser em
parte ocupada por população de baixa renda e ser atendida pela Gerdau com provimento de cestas
básicas, não é um assentamento precário. As casas são novas, em padrão construtivo financiado pela
Caixa Econômica Federal, e que, apesar de ainda não contarem com saneamento básico pela rede pública,
não apresentam precariedades habitacionais nas edificações das casas, caracterizando-se por um bom
padrão construtivo, como pode ser observado na Figura 1.

FIGURA 01 - Foto geral Vila Buriti
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TABELA 01 – SÍNTESE DA CARACTERIZAÇÃO DOS TERRITÓRIOS
Informação
Tamanho (Ha)
Tempo médio de
existência
Infraestrutura
existente

Alto Alegre II
105
15 anos

Santo Sátiro
40
25 anos

Acaracuzinho
47
41 anos

Novo Oriente
27
39 anos

Rede elétrica;
abastecimento de
água; coleta de
lixo.

Rede elétrica;
abastecimento de
água; coleta de
lixo; ruas
pavimentadas.

Situação fundiária

Irregular

Regular

Risco existente

área com
passagem de rede
elétrica de alta
tensão
não

não há

Rede elétrica;
abastecimento de
água;
esgotamento
sanitário;
drenagem; coleta
de lixo.
Em processo de
regularização
não há

Rede elétrica;
abastecimento de
água;
esgotamento
sanitário;
drenagem; coleta
de lixo.
Em processo de
regularização
não há

não

não

não

não

não

não

não

Demarcação
como ZEIS/AEIS
Existência de
plano urbanístico

Dentre as quatro comunidades/bairros visitados, o bairro Alto Alegre II é o que apresenta maior área,
sendo, contudo, a de menor população residente. Logo, é a de menor densidade, tanto populacional
quanto construtiva. Este bairro não possui saneamento básico e a maior parte das ruas não é
pavimentada. A ocupação do Alto Alegre II se intensificou a partir dos anos 2000.
Data também deste período a intensificação da ocupação no bairro Santo Sátiro. Sendo um loteamento
aprovado na prefeitura, os terrenos são supostamente regularizados ou passíveis de regularização,
contudo não há saneamento básico.
O bairro Acaracuzinho e o Conjunto Novo Oriente são originalmente conjuntos habitacionais horizontais
produzidos pelo Governo do Estado do Ceará na década de 80. O Acaracuzinho é o de maior área e
população, comparado ao Novo Oriente, ambos são densamente ocupados e construídos e são bem
providos de infraestrutura urbana básica. Os dois conjuntos habitacionais possuem processos de
regularização fundiária em andamento, com várias unidades já contempladas.
Nenhum dos bairros/comunidades apresenta áreas de risco expressivas. Apenas no Alto Alegre II há um
pequeno número de casas situadas abaixo de redes de alta tensão, como pode ser verificado no mapa da
Figura 01 e na Figura 03.
A partir de informações concedidas em entrevista com representantes da Prefeitura de Maracanaú, e dos
documentos oficiais consultados, não há projetos e planos urbanísticos previstos ou elaborados para estas
localidades. Todavia, o coordenador de habitação mencionou que o bairro Alto Alegre II é considerado
prioritário pela gestão para elaboração de planos de urbanização e melhorias habitacionais nos próximos
anos.
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Visto que o Alto Alegre II é o bairro de maior área dentre os visitados e possui várias quadras ainda não
ocupadas, resultando em aglomerados espaçados mesmo que semelhantes, este bairro foi o único
dividido em subáreas nesta pesquisa.
Os critérios adotados foram o tempo de ocupação e alguns marcos geográficos e urbanísticos. A subárea
1 (central) foi a primeira a ser ocupada; em um segundo momento, a subárea 2, localizada entre a Rua
Onze e o Rio Maranguapinho; por último, a subárea 3, definida a oeste por um riacho sem nome e a leste
pela Avenida de Ligação. As três subáreas do bairro Alto Alegre II constam no Figura 1. As subáreas
possuem características semelhantes quanto à tipologia habitacional e infraestrutura.
FIGURA 01 – IMAGEM AÉREA COM SUBÁREAS, ELEMENTOS GERADORES DE RISCO E CASAS VISITADAS
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Alto Alegre II
O bairro Alto Alegre II localiza-se ao sul do 4° Anel Viário, é resultado da ocupação irregular por população
de baixa renda de loteamento aprovado, mas nunca executado. Dentre as localidades visitadas, este
bairro é o que apresenta maiores precariedades, como falta de pavimentação nas ruas, ausência de
saneamento básico, terrenos baldios com entulhos e resíduos industriais e mal cheiro intenso e constante
proveniente de indústrias de couro. As casas são autoconstruídas, a maioria em alvenaria, térreas e com
aspecto inacabado, como pode ser visto na Figura 02.
Quanto a áreas de risco, no Alto Alegre II não há porções expressivas. Contudo, é válido destacar que
algumas casas foram construídas abaixo de rede de alta tensão, demarcada na Figura 1 e registrada na
Figura 03. Existem poucas moradias às margens do rio Maranguapinho e o riacho que corta o bairro não
possui construções em suas margens (Figura 04).
Segundo entrevista com o Diretor de Controle Urbano da Secretaria de Meio Ambiente de Maracanaú,
em 2001 a terra do bairro Alto Alegre II passou para posse da Prefeitura, tornando o bairro passível de
regularização fundiária.

FIGURA 02 - Foto Geral Alto Alegre II
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FIGURA 03 – Casas abaixo de rede de alta tensão Alto Alegre II

FIGURA 04 – Riacho não urbanizado no bairro Alto Alegre II
Acaracuzinho
O bairro Acaracuzinho é originalmente um conjunto habitacional produzido pelo Governo do Estado na
década de 1980, no contexto do BNH, e, portanto, um assentamento consolidado que apresenta
infraestrutura urbana básica. No conjunto foram entregues 1.952 unidades habitacionais, casas
unifamiliares de 45m² com dois quartos, sala, cozinha e um banheiro, além de um pequeno jardim e
quintal.
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Observa-se que a maioria das casas sofreu alterações por meio de autoconstrução. Algumas moradias
apresentam melhorias e ampliações, outras foram subdivididas resultando em casas conjugadas de
testada muito estreita, o que compromete a iluminação e a ventilação. Problema semelhante é
perceptível em muitas casas que ampliaram a edificação sobre o recuo de frente e de fundo.
Apesar de não ter sido possível analisar quantitativamente a incidência dos problemas citados no âmbito
desta pesquisa, o aumento do número de famílias residentes no Acaracuzinho sem que o bairro tenha
aumentado de tamanho - comparando o número de domicílios entregues em 1980 (1.952) com os
levantados pelo IBGE em 2010 (2.523) - indica que as subdivisões e acrescimentos nas unidades são
relevantes (ver Figura 06).
Um outro problema citado pelos moradores e lideranças comunitárias, e passível de observação em
algumas das casas visitadas, é a falta de manutenção das edificações. Algumas famílias muito pobres
residem em casas exatamente como foram entregues pela Companhia de Habitação em 1980,
apresentando problemas generalizados na estrutura do imóvel, telhado, alvenarias, instalações, etc.

FIGURA 05 – Foto geral bairro Acaracuzinho

FIGURA 06 – Casas bairro Acaracuzinho
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Conjunto Novo Oriente
Muitas das informações mencionadas quanto ao bairro Acaracuzinho também são pertinentes com
relação ao Conjunto Novo Oriente. Vale ressaltar que na atual divisão administrativa do município de
Maracanaú, Novo Oriente é um bairro que abrange áreas além do Conjunto Habitacional Novo Oriente
entregue em 1982. Nesta pesquisa, o recorte espacial é o Conjunto.
Assim como o Acaracuzinho, o Conjunto Novo Oriente é um assentamento consolidado que apresenta
infraestrutura urbana básica. Foram entregues originalmente 835 unidades habitacionais, casas
unifamiliares com as mesmas características descritas no tópico anterior, que estão hoje bastante
alteradas.
Os acréscimos populacionais nas últimas décadas, assim como a observação da equipe técnica em campo,
apontam o adensamento construtivo e populacional que resultou em subdivisão das habitações ou na
construção de “puxadinhos” que podem prejudicar a salubridade dos ambientes quando a iluminação e
ventilação são insuficientes (Figura 08). O problema da falta de manutenção em algumas moradias
também foi relatado e constatado nas visitas

FIGURA 07 – Foto geral conjunto Novo Oriente

FIGURA 8 – Casa dividida em 3 no conjunto Novo Oriente
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Santo Sátiro
O bairro Santo Sátiro foi inicialmente um loteamento aprovado e regularizado. Hoje localizam-se
predominantemente casas térreas autoconstruídas em alvenaria, uma pequena quantidade de casas fruto
de produção imobiliária formal de nível popular e terrenos vazios. A situação em todo bairro é bastante
homogênea, não há saneamento básico e as ruas têm pavimentação asfáltica.
Quando comparadas às demais comunidades visitadas, as habitações do bairro Santo Sátiro apresentam
maiores inadequações e precariedades que as casas do Conjunto Novo Oriente e Acaracuzinho, mas
aparentam condições melhores que as observadas no bairro Alto Alegre II, apesar de haver razoável
diversidade de estado entre as casas.
Cabe destacar também que ao lado do Santo Sátiro há uma grande estação de esgoto, que durante um
tempo representou um inconveniente para a população pelo mal cheiro intenso, que segundo alguns
moradores melhorou.

FIGURA 05 – Foto geral bairro Santo Sátiro

FIGURA 06 – Esgoto a céu aberto bairro Santo Sátiro
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Observação geral
Durante as visitas às casas, foi possível perceber pelo relato dos moradores e pela observação da equipe
técnica, que os conjuntos Novo Oriente, Acaracuzinho e os bairros Santo Sátiro e Alto Alegre II foram
construídos em terrenos de solo úmido, de baixa cota. Muitas casas apresentam problemas de infiltração
nas bases das paredes e no piso. Moradores relataram ser este um problema central. Os que podem,
fazem manutenção quando necessário, mas o problema sempre volta a acontecer, devido à natureza do
terreno e à ausência de impermeabilização nas construções.

7. Inadequações habitacionais mais frequentes
Para compreender melhor as necessidades de melhorias habitacionais nas comunidades/bairros
visitados, foi estruturada uma ferramenta de observação dos imóveis, com base nos tipos de
inadequações habitacionais identificadas na metodologia deste estudo, que mescla componentes
considerados pela Fundação João Pinheiro – FJP 2020 e por Habitat Brasil, em seus projetos.
O roteiro de observação foi estruturado no aplicativo Memento e utilizado pelos pesquisadores, de modo
a facilitar o preenchimento e a sistematização das informações. A definição das casas a serem observadas
seguiu a lógica de registro de possíveis padrões, mas também diversidades, especialmente considerando
a existência de subáreas com padrões construtivos distintos.
De forma amostral, foram visitadas 51 casas em 4 (quatro) comunidades/bairros do município de
Maracanaú – CE: Acaracuzinho (10 casas), Alto Alegre (16 casas), Novo Oriente (10 casas) e Santo Sátiro
(15 casas). Não se trata de uma amostra com validade estatística, por conta do tempo disponível para as
visitas em campo, mas a partir dessa amostra é possível perceber inadequações mais frequentes e o nível
de precariedade das moradias visitadas.
A seguir é possível visualizar o gráfico 1 que apresenta os tipos de inadequações por casa. Em seguida
serão comentados os tipos de inadequações mais frequentes verificados nas diferentes comunidades.
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GRÁFICO 1 – TIPOS DE INADEQUAÇÕES HABITACIONAIS POR CASA (MARACANAÚ-CE)

Acaracuzinho
Na comunidade do Acaracuzinho, as habitações apresentaram menos inadequações acumuladas, de
acordo com a metodologia adotada. Algumas delas, porém, se destacaram, pela precariedade na
iluminação e ventilação dos cômodos. Na casa da figura 1, por exemplo, a única abertura existente era a
porta da frente. A figura 2 ilustra uma solução comum para obter iluminação natural em cômodos sem
janelas: a colocação de telhas transparentes, de modo que possa haver entrada de luz zenital. Entretanto,
essa solução não resolve a questão da ventilação.
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FIGURAS 1 e 2 - TIPOS DE INADEQUAÇÕES HABITACIONAIS MAIS FREQUENTES – COMUNIDADE
ACARACUZINHO

Alto Alegre II
O bairro Alto Alegre II foi onde as habitações visitadas, total de 16 casas, apresentaram mais inadequações
acumuladas. Uma das inadequações encontradas mais frequentemente foi em relação ao
armazenamento de água. 14 domicílios apresentaram armazenamento informal (baldes, bacias, tambor,
tonel) - como ilustrado na figura 3, em que há um tonel de plástico ao lado da geladeira- ou não tinham
nenhum tipo de armazenamento. Além disso, a ausência ou insuficiência de aberturas para iluminação e
ventilação foi observada em 13 casas. Outra precariedade constante foi o revestimento das paredes. Em
12 das 16 habitações, foi identificado algum tipo de precariedade nesse sentido, com destaque para as
paredes parcialmente ou totalmente sem reboco. Isso se agrava com os relatos da presença de umidade
em excesso e até de infiltrações em alguns casos, que resultam em situações como a da figura 4. É
importante ressaltar que a comunidade de Alto Alegre II foi a única que apresentou casas onde não havia
banheiro ou ele era compartilhado com outra família. Além disso, todas tinham precariedades quanto à
solução de esgoto, como fossa sem sumidouro e despejo inadequado de águas cinzas (a céu aberto).
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FIGURAS 3 e 4 - TIPOS DE INADEQUAÇÕES HABITACIONAIS MAIS FREQUENTES – COMUNIDADE ALTO
ALEGRE

Conjunto Novo Oriente
Na comunidade do Novo Oriente, 80% das casas apresentaram alguma precariedade em relação ao piso
e/ou à cobertura, sendo essas as inadequações mais recorrentes na comunidade, como demonstram as
figuras 5 e 6. Outra inadequação percebida em um número considerável de casas foi a questão da
umidade em excesso.
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FIGURAS 5 e 6 - TIPOS DE INADEQUAÇÕES HABITACIONAIS MAIS FREQUENTES – COMUNIDADE NOVO
ORIENTE

Santo Sátiro
Das 15 casas visitadas na comunidade do Santo Sátiro, apenas 4 não apresentaram inadequações na
cobertura das casas, sendo assim a comunidade que mais apresentou esse tipo de inadequação. Na figura
7, por exemplo, podemos ver o madeiramento envergado. Outra precariedade constante nas casas da
comunidade é a ausência de armazenamento de água, ou soluções informais como baldes e bombonas.
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Além disso, 12 casas apresentaram algum tipo de precariedade no piso e nas paredes. Os tipos mais
observados foram de cimento precário e alvenaria sem reboco, como ilustrado na imagem 8.
FIGURAS 7 e 8 - TIPOS DE INADEQUAÇÕES HABITACIONAIS MAIS FREQUENTES – COMUNIDADE SANTO
SÁTIRO

GRÁFICOS 2 – INADEQUAÇÕES MAIS FREQUENTES EM MARACANAÚ - CE

O gráfico 2, referente às inadequações habitacionais mais frequentes no município de Maracanaú, no
estado do Ceará, é representativo do que foi observado em campo na amostra de casas visitadas pela
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equipe. De forma empírica, duas questões principais chamaram atenção dos pesquisadores: a
precariedade no armazenamento de água, representada principalmente pela falta de caixa d’água nas
casas, e a umidade excessiva, deteriorando especialmente as paredes das habitações.
Os dados tabulados confirmam as observações de campo, sendo as três principais inadequações
levantadas: o armazenamento de água inadequado; ventilação e iluminação inadequada; e o piso
inadequado, seguidos da inadequação nos revestimentos, que se relaciona bastante com a questão da
umidade.
A inadequação ou inexistência do armazenamento de água, apesar de ser a mais reincidente, acabou não
sendo suficientemente ilustrada em imagens das comunidades citadas acima, pela dificuldade de tirar
fotos desse tipo de precariedade. Como demonstra o gráfico 1, entretanto, ela esteve presente em todas
as comunidades visitadas.
Observa-se que algumas inadequações secundárias geralmente estão ligadas a uma ou outra comunidade
específica. No caso da rede de esgoto, por exemplo, as precariedades foram observadas nas comunidades
do Alto Alegre II e Santo Sátiro. A ausência de banheiro exclusivo, por sua vez, foi observada apenas no
Alto Alegre II. (Ver gráfico 1). Outro problema que apareceu em casas de todas as comunidades foi a
precariedade nas instalações elétricas como fios soltos ou isolados de forma totalmente inadequada.
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Anexos
MAPA 01- ZONEAMENTO ESPECIAL MUNICÍPIO DE MARACANAÚ
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TABELA 01- DADOS PERFIL DAS FAMÍLIAS DE MARACANAÚ INSCRITAS NO CADASTRO ÚNICO - 2020
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