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DESCRIÇÃO DA 
ÁREA



PRIMEIRAS IMPRESÕES DO GRUPO

O que mais chamou atenção foi a

diferença brusca entre os trechos da rua.

Ao sair da estrada asfaltada em

direção à comunidade, nos deparamos

com uma rua sem pavimentação e estreita,

sem iluminação e muitos buracos,

diferentemente da rua principal que não

apresenta estas características.

Diferenças semelhantes também

podem ser observadas nas construções,

pois no início da rua pavimentada há um

condomínio de classe média, que contrasta

com as casas simples e precárias da

comunidade.



PERCEPÇÕES DO
AMBIENTE



• Local tranquilo

• Acolhedor

• Características semelhantes a uma

cidade de interior

• Ambiente bastante arborizado



PROBLEMAS 
OBSERVADOS



• Sistema viário

A área levantada é composta majoritariamente por ruas não

pavimentadas, restando comentadas apenas algumas vielas. Em relação à rua

principal nhoque tange ao trecho não asfaltado, percebemos muitos buracos,

característicos de ruas de terra.

Porém, também encontramos divergências entre moradores da área, já

que nem todos concordam com a pavimentação do trecho, visto que isso

resultaria em uma maior movimentação de carros, o que consequentemente

atrairia mais pessoas para comunidade, descaracterizando o local.

Os pontos supracitados refletem de diversas maneiras na vida dos

moradores locais, uma delas é o acesso ao transporte público, bem como a

locomoção dentro da área.



• Implantação das construções

Há uma clara desordem,

principalmente em áreas que foram

ocupadas posteriormente. Porém, no

geral, o início da rua conta com casas

melhor estruturadas, feitas com alvenaria,

com revestimento e uma melhor divisão

do terreno.

Contudo, conforme já citado , as áreas

mais recentes, não contam com tal

estrutura. São, em sua maioria,

construções mais precárias, com

alvenaria aparente, algumas localizadas

em zonas de risco e com difícil acesso.



• Limpeza e infraestrutura

Há problemas de infraestrutura que atinge

toda região, eles são: a falta de rede de água

encanada e tratamento de esgoto; a deficiência

na coleta de lixo; e a falta de iluminação pública.

Cabe ressaltar que o problema em relação

à ineficiência na coleta de lixo, faz com que a

coleta se resuma a apenas uma caçamba de lixo

que atende a toda localidade, o que resulta em

acúmulos de lixo dentro dos terrenos, no

descarte inapropriados tanto nas ruas, quanto no

rio, sem mencionar na queima de lixo praticada

por alguns moradores.

Também nos chamou atenção, a água parada

em alguns terrenos como foco de mosquitos com

larvas transmissoras de doenças.



HIERARQUIZAÇÃO
DOS PROBLEMAS



1. LIXO

2. TRATAMENTO DE ESGOTO

3. ABASTECIMENTO DE ÁGUA

4. PAVIMENTAÇÃO DAS VIAS

5. PRESENÇA DE GATOS NA REDE ELÉTICA



A origem dos problemas citados é a falta de

investimentos do poder público, o que torna o

principal agente responsável pela quantidade de

vida dos moradores locais



POTENCIALIDADES



A vegetação, o local acolhedor, a

interação entre os moradores e o

ambiente com ares de interior, são os

principais pontos positivos do local que

poderiam ser melhor aproveitados e

preservados.

Os moradores poderiam aproveitar

muito mais todas essas características se

houvesse iniciativas para criar espaços de

convivência e lazer na comunidade,

assim, esses pontos positivos ficaram em

maior evidência.


