O Instituto Cultural Iracema - ICI, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito
no CNPJ sob nº 13.637.888/0001-10, com sede nesta capital à Av. Monsenhor Tabosa, 435 – Praia
de Iracema, Organização Social na forma da Lei 9637/99 e da Lei Municipal de Fortaleza 8.704/03,
qualificada pelo decreto nº 12.846/2011, torna público o resultado do edital CONCURSO DE IDEIAS
ONDA SUSTENTÁVEL.
O edital teve como objetivo selecionar artistas, coletivos, profissionais ou empresas para elaborar
projetos de mobiliário urbano voltados para a gestão de resíduos sólidos na praia do Havaizinho e seu
entorno. A iniciativa também teve como compromisso estimular a fruição de ideias de projetos que
mobilizem ações para a saúde e a sustentabilidade do oceano, conectadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 11 (cidades e comunidades sustentáveis) e 14 (proteção da vida marinha). As
propostas selecionadas constituirão o acervo de ideias que possam promover ações que fomentem a
sustentabilidade tornando a praia do Havaizinho - também conhecida como Praia das Pedras Pretas -,
um lugar de bem-estar de seus frequentadores e uma referência socioambiental na gestão de resíduos
sólidos na cidade de Fortaleza. A Praia, adjacente à comunidade do Poço da Draga, é conhecida por
ser ponto de surf, encontro da juventude da cidade, suas diversas tribos, e lugar representativo da memória e da história do bairro Praia de Iracema. A comunidade do Poço da Draga existe há 115 anos na
cidade de Fortaleza. Seu nome vem da Baía, onde as dragas - embarcações que retiram areia do fundo
do mar - atracavam até o final da década de 1930. O lugar onde já foi a região dos mais importantes
portos da cidade e exportava principalmente algodão. Hoje é um espaço de encontros entre moradores
do Poço da Draga e visitantes de diferentes bairros de Fortaleza, além de turistas de outras cidades e
países. Ao longo dos anos, essa faixa litorânea passou por diversas transformações e recebeu cada vez
mais pessoas para aproveitar um banho de mar e lazer.
Os três selecionados receberão incentivo cultural, dividido da seguinte forma: R$12.000,00 (doze
mil reais) para o projeto de maior pontuação; R$8.000,00 (oito mil reais) para o segundo lugar e
R$5.000,00 (cinco mil reais) para terceiro lugar, por meio de aquisição dos direitos autorais patrimoniais dos projetos selecionados, para compor o banco de ideias do ICI. A execução da proposta ficará a cargo de avaliação, disponibilidade orçamentária e futuras parcerias com o poder público e privado,
a serem oportunizadas pelo ICI, observadas as regras estabelecidas no edital e na legislação pertinente. O
pagamento será feito a pessoa jurídica, por meio de contrato de Cessão de Direitos e Recibo.
A Comissão de Seleção, nomeada pelo Instituto Cultural Iracema (ICI), foi composta por 5 (cinco) membros especialistas em arquitetura e urbanismo, design, geografia, sustentabilidade e cidades. A decisão da
comissão é soberana. Cada integrante da comissão avaliou as propostas de acordo com os critérios estabelecidos no edital e a matriz de avaliação, dando notas de 0 a 10 para cada critério. Ao final da avaliação,
a nota de cada proposta foi formada pela média da soma das notas dos avaliadores. Assim como, destaca
para menção honrosa os projetos que ficaram classificados no quarto, quinto e sexto lugar.
As três primeiras propostas selecionadas receberão orientações por e-mail em relação à documentação necessária e processo de pagamento, contratação e execução de contrapartida, conforme edital. No
caso de não cumprimento dos termos e documentações solicitadas, o projeto será desclassificado, dando
lugar aos projetos classificáveis.

Agradecemos a participação de todas, todos e todes os proponentes dos projetos.
Conheça os avaliadores:
KAILA LIMA
Possui mestrado com honra ao
mérito acadêmico, em Ciências
da Cidade pela Universidade de
Fortaleza (2018), com pesquisa
sobre ESPAÇO PÚBLICO (PRAÇAS)
- FATORES DETERMINANTES PARA
SEU USO E QUALIDADE. Possui pósgraduação pela Universidade
Estadual do Ceará (2013) e
graduação em Arquitetura e
Urbanismo pela Universidade
de Fortaleza (2006). Vencedora
do primeiro lugar no Concurso
“Vamos pela Sombra”, promovido
pelo Instituto Iracema e Prefeitura
de Fortaleza, para projetar
mobiliário de sombreamento
urbano para o calçadão da Praia de
Iracema, na cidade de Fortaleza.
Tem participação em eventos e
congressos, como palestrante e com
artigos publicados. Tem experiência
com escritório próprio na área
de Arquitetura e Urbanismo, com
ênfase em Arquitetura desde 2006.
Foi professora da Universidade de
Fortaleza - UNIFOR ministrando as
disciplinas de Conforto Ambiental,
Ateliê e Ergonomia.

LAURA RIOS
Atua no mercado desde 2005,
tem se dedicado a projetos
de arquitetura e urbanismo
com princípios sustentáveis.
Desde 2013, quando fundou a
Estar Urbano, tinha o objetivo
de aprofundar pesquisas em
experimentações em intervenções
urbanas no estado do Ceará,
tendo como premissa o conceito
de urbanismo caminhável, o
urbanismo tático e o conceito de
acupuntura urbana difundida por
Jaime Lerner. Desde então, tem
elaborado diversas intervenções
inovadoras para espaços públicos
da cidade, como parklets,
rua compartilhadas, praças
itinerantes, pocket praças, micro
oásis urbanos, hortas urbanas,
fachadas ativas e vagas vivas,
sendo pioneira no estado nesse
tipo de atuação no mercado de
arquitetura e urbanismo.
Atualmente, tem se dedicado a
desenvolver conceitos como as Vilas

Sociais, que tem como objetivo
trazer soluções para o décift
habitacional da cidade e melhoria
da qualidade de habitação das
pessoas de baixa renda.

PABLO PESSOA
Cientista-artista brincante, com
mestrado em Política e Gestão da
Sustentabilidade e doutorado em
Arquitetura e Urbanismo. Pesquisa
bem viveres urbanos como caminhos
de construção de futuros periféricos
justos, éticos e desejados.
Trabalha com política e gestão
da sustentabilidade urbana há 12
anos. Ensina, pesquisa e presta
consultorias, unindo habilidades
e conhecimentos das ciências
ambientais e do campo do
planejamento urbano e regional.

RENATA GAMELO
Renata Gamelo é designer,
consultora e articuladora nos
campos da cultura e da inovação.
É sócia da La Ursa Tours, empresa
de turismo e mobilidade ativa que
integra a RECRIA-Rede Nacional
de Experiências e Turismo
Criativo, apresentando a cidade
na escala humana. Geriu o Centro
de Design do Recife/Prefeitura
do Recife. Pesquisou Design e
Políticas Públicas de Design e
Economia Criativa no CMD - Centro
Metropolitano de Diseño de Buenos
Aires, 1ª cidade do design da Rede
de Cidades Criativas da Unesco.

SÉRGIO ROCHA
RSérgio Rocha, 37 anos, mais
conhecido como Serginho,
mora no Poço da Draga desde
seu nascimento. É membro do
Conselho Gestor da ZEIS Poço da
Draga (2019-2020).
É bacharel e licenciado em
geografia pela UECE (2005 – 2009
e 2009 - 2011), é fluente em língua
francesa (Casas de Cultura UFC
2003 - 2006), possui formação em
artes visuais pelo ALPENDRE (2001
– 2003 e 2004 -2005), Introdução
à fotografia com a fotógrafa ngela

Mendes Ferreira no Poço da Draga
(2004), A Fotografia nas Artes
Plásticas com Solon Ribeiro no
Centro Cultural Banco do Nordeste
(2004), entre outros.
Foi Bolsista no Centro Dragão do
Mar de Arte e Cultura, de 2006
a 2008, realizando a atividade
de Guia Cultural e Turístico,
habilitado em francês no Projeto
Monitoria Volante.
Participou como cartógrafo e
ministrante de oficina sobre
usos da praia no Projeto Orla,
representando a instituição
FUNCEME, nos anos de 2012 a
2014, e Instrutor/Cartógrafo
nos anos de 2016 e 2017, tendo
realizado oficinas em 10 municípios
da orla do Ceará.
Apresentou trabalho no II
seminário Nacional Sobre
Urbanização de Favelas no
Rio de Janeiro em 2016, tendo
apresentado um trabalho de
levantamento de informações
sobre a comunidade do Poço da
Draga, participou como palestrante
no evento Plural do Vós em 2018,
como Guia em visitas guiadas
no Dragão do Mar pelo Maloca,
2017 e 2018, além de realizar
periodicamente visitas guiadas
ao Poço da Draga, desde 2015,
sobretudo nos eventos de festejos
do aniversário da Ponte Velha e
Poço da Draga.
Atualmente, Sérgio Rocha
desempenha a função de membro
da ZEIS do Poço da Draga e dá
suporte à equipe de elaboração
do PIRF Poço da Draga 2020 UFC,
orientando os técnicos, professores
e alunos sobre os processos de
formação da comunidade, bem
como sobre a importância da
história do bairro Praia de Iracema
e seus usos.

De cima para baixo:
Kaila Lima, Laura Rios,
Pablo Pessoa, Renata
Gamelo e Sérgio
Rocha.

Carta da Comissão de Seleção aos participantes e à
comunidade interessada do Poço da Draga
Nós, participantes da Comissão de Seleção Onda Sustentável — concurso de ideias promovido pelo
Instituto Iracema – , parabenizamos as propostas selecionadas, as menções honrosas e a todos os
participantes, cujas ideias tanto nos desafiaram quanto enriqueceram em nossa tarefa de avaliação,
aqui brevemente comentada. Apresentamos esta carta a fim de trazer aos participantes do concurso
e à comunidade interessada algumas reflexões que consideramos importantes e que se fizeram presentes em nossas análises e nos resultados do concurso.
Primeiramente, queremos ressaltar o grande valor que existe em promover um concurso aberto
aos cidadãos, independentemente de suas habilitações profissionais ou talentos artísticos. O concurso é uma oportunidade de fomentar o diálogo social e, principalmente, de estimular a escuta
às necessidades reais, sonhos e anseios da comunidade do Poço da Draga, à qual reconhecemos a
sua histórica luta diante da marginalização e de inanição da força comunitária diante das pressões
do mercado imobiliário.
Para além da carência de serviços públicos básicos, como saneamento, coleta apropriada de resíduos, infraestruturas adequadas para o manejo de águas pluviais e segurança pública, a comunidade
do Poço da Draga também enfrenta, como a maior parte da população de Fortaleza, os desafios de
uma pandemia que impactou drasticamente na geração de renda e empregos, no aumento do custo
de vida das pessoas e em prejuízos persistentes à saúde.
Diante deste cenário austero, de incertezas potencializadas pelos efeitos locais da crise climática previstos para a presente e para as próximas décadas, não podemos vacilar diante de oportunidades de usar todos os nossos recursos, sejam nossos talentos e dons, assim como os recursos
materiais, advindos do poder público ou de parceiros privados, para que sejam melhor ofertados à
comunidade e à cidade que sonhamos.
Consideramos, para além dos critérios objetivos estabelecidos pelo concurso, que os projetos
deveriam ser analisados também pelos vínculos notáveis que os proponentes demonstraram com
o local e com as pessoas que o ocupam, assim como a sua capacidade de entender as suas reais
necessidades. Também consideramos a possível exequibilidade de projeto de forma participativa, e
que pudesse agregar mão de obra local, com capacitação e operacionalidade viável.
No que concerne a aspectos técnicos e abordagens inovadoras relativas à gestão integrada
de resíduos sólidos em espaços públicos, entendemos que falta ainda alcançarmos um ponto de
inflexão que torne evidente o quanto este aspecto de nossa cultura não se trata de um problema
pontual, mas da própria marca de nossa história relacional com as paisagens e com aqueles que
consideramos outros. A invenção do lixo se confunde com a história milenar da cultura ocidental do
descarte e, nesse sentido, toda nova ideia ganha potência de consolidação de vida, sobretudo nos

territórios urbanos vulnerabilizados, quando deriva de seus troncos antigos e quando se irmana e
daí emerge junto aos viventes e às suas formas presentes de habitar a cidade e os lugares.
A gestão local dos resíduos sólidos orgânicos por meio da compostagem representa, por exemplo, por essa perspectiva, um repertório técnico capaz de inverter o curso deletério da mera relação de consumo em efetivos processos regenerativos territorializados. Sua prática ilumina, potencializa e dá sentido às demais ações de gestão integradas, porque centradas no princípio de não
geração de lixo. Aponta também um horizonte ético para a valorização das relações com os atores
centrais da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), catadoras e catadores, porque torna evidente que é a mistura das frações recicláveis e compostáveis, situação em que o lixo
se cria, que torna sua reciclabilidade inviável e sua operacionalidade indigna.
Assim, buscamos avaliar o conjunto das proposições e tecer comentários sobre a complementaridade das propostas, cientes da complexidade multidimensional que atravessa os desafios da
sustentabilidade urbana e valorizando ideias que demonstraram compreender a insuficiência e as
falhas dos modelos convencionais (ex.: as limitações dos pontos de entrega voluntária ou do método de separação por cores em espaços públicos). Vislumbramos, portanto, as possibilidades que
as ideias apresentadas abririam em uma oportunidade de diálogo entre seus proponentes, com a
comunidade moradora e frequentadora, catadores, microgeradores locais e com agentes capazes
de viabilizar a execução de projetos.
Nós, como júri, concordamos que, para além de eleger projetos que estejam claramente conectados com as necessidades locais, os projetos e as ideias apresentadas deverão também ser
compartilhadas com a comunidade local, sob as formas de consulta e validação, codesenho e coprodução. Também vislumbramos a possibilidade de articulação junto à prefeitura, aos moradores
locais e a parceiros privados, a execução das ideias selecionadas. Sugerimos ao Instituto Iracema,
enquanto agente promotor desse diálogo social, a proposta de um Pacto de Realização do Onda
Sustentável, reunindo os atores envolvidos e implicados para um esforço de planejamento possível
com vistas à execução dos projetos.
Reconhecemos a nossa imensa responsabilidade como júri em eleger ideias, mas também nos
colocamos aqui como cidadãos voluntários, dispostos a contribuir pessoalmente com as propostas
que possam tornar a cidade um lugar mais sustentável, justo e acessível a todos.
Agradecemos ao Instituto Iracema e ao comitê organizador do concurso pelo espaço de diálogo
aberto, e contamos que nossas reflexões e sugestões sejam consideradas pelas instituições envolvidas. É o espírito de confiança e de colaboração o que nos anima.

Atenciosamente,
Kaila Lima
Laura Rios
Pablo Pessoa
Renata Gamelo

DIVULGAÇÃO DE RESULTURADOS
EDITAL CONCURSO DE IDEIAS ONDA SUSTENTÁVEL
N° DA
INSCRIÇÃO

PROJETO

PROPONENTE

NOTAL FINAL

108

Projeto Cardume

Érico Gondim

80.8

203

Conexões Residuais

Andrea Dalliolio Hiluy

78.2

200

Modular - Mobiliario

Shaiane Gomes Viana

69.6

109

Camarote do Surf

Daniel Villar

69

201

EcoTeatro da Carminha

Robson Batista de Souza

69

102

EcoPonto da Compostagem

Rui Pedro Cordeiro Abreu de Oliveira

65.2

103

Tramas do Amanhã

Lia Aguiar Carvalho Arruda

62

204

P.V.C Ponte Ver Cidade

Suyenne Silva Lemos

59

202

Mobiliário Yakã

Bábara Morais

58.6

105

Brisa Leve

Erika Maria Gomes Miranda

53.8

104

Lixo Aramado

Gabriela Albuquerque Leitão de Castro

49.6

101

Skatario

Tiago Onofre Machado

36.2

100

PRAIA LIMPA DE CORAÇÃO ABERTO

Larissa Kelly Araujo Lopes

Desclassificada.
Documentação
incompleta
(Contrapartida não
enviada)

106

BANCO RECICLAGEM

WILLIAN DANTAS DE FRANÇA

Desclassificado.
Documentação
incompleta (Apresentação
e contrapartida não
enviadas)

107

Colorindo a beira mar com arte

Antônia Gomes da Silva

Desclassificada.
Documentação
incompleta (Prancha
e contrapartida não
enviadas)

*Menção honrosa para o quarto, quinto e sexto classificados.

