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Mapa Geral 



Área estudada 
Começa na Igreja e vai até o morro 
que dá no campinho. 
 
Durante o percurso conseguimos 
conversar com alguns moradores 
e entender melhor a área. 
 
Percebemos uma rua que não 
estava presente na cadastral. 
 
 



Impressões 

Percepções do ambiente 
 
A área é bem arborizada, aproximadamente 70% da área é verde.  
As ruas não são asfaltadas, o que ajuda no escoamento da água.  
A maioria das ruas possui cerca de 4m de largura.  
Muitas casas ficam a margem da rua, o que não permite o seu alargamento.  
Muitas das casas são de tijolo aparente com telha de amianto.  
O esgoto é a céu aberto.  
A maioria das casas tem ligações clandestinas de luz e água.  



Impressões 

Potencialidades 
 
1- A proximidade com o reservatório 
2- A proximidade com o Rio, tendo a possibilidade de tratamento da água 
3- Arborização 
4- Plantas frutíferas nos quintais das casas e troca de mudas entre moradores 
5- A associação de moradores 
6- Conservação do aspecto rural 



Impressões 
Hierarquização dos problemas 
 
1- Falta de ligação de água e rede de esgoto, o que acarreta na utilização de fossas ou no esgoto à céu aberto. 
2- Tratamento das vias  
3- Falta de transporte público, é necessário andar 1,5km para chegar em algum transporte público. 
4- Esgoto na nascente do Rio. 
5- Moradores que queimam lixo.  
6- Falta de comércio, escolas, creches, hospitais, etc. 
7 - Necessidade de gari  
 



Obrigado! 

Visita feita no dia 11/11/2018 junto à equipe do Nephu e alunos do curso de extensão com o 
objetivo de recolher dados e conhecer a comunidade Fazendinha - Sapê (Niterói) para a 
elaboração do diagnóstico popular, principal produto do curso. 


