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RESUMO 

 

O desenvolvimento das grandes cidades ganhou maior visibilidade a partir do século XX. 

O anseio de manter a organização no tecido urbano avocou papel principal e tem, nas 

requalificações urbanas, a melhor solução para despertar uma nova maneira de cuidar dos 

centros urbanos. A cidade de Arapiraca está situada no Agreste do estado de Alagoas, 

possui 229.329 habitantes distribuídos em 352,000 Km² e está subdividida entre 38 bairros. 

Dentre eles, destaca-se o Bairro Senador Nilo Coelho.  Este estudo teve como escopo 

elaborar uma proposta urbanística para o referido bairro, com a tentativa de suprir a 

carência de equipamentos urbanos do mesmo. Para dar fundamento a pesquisa foi realizada 

uma análise bibliográfica e documental, visitas in loco de caráter observatório e aplicação 

de entrevista com os moradores. Com isso, foram lançadas propostas de intervenção, 

adequadas as principais necessidades e aos demais projetos arquitetônicos que surgirão 

como produtos futuros desta pesquisa.  

 

1  INTRODUÇÃO 

 

Com a formação do mundo pós – guerra e a chegada da modernidade, as grandes cidades 

passaram por um longo período de formatação, e até hoje carregam as atualizações dos 

sistemas utilizados. Muitos deles tiveram sucesso, outros nem tanto, exigindo, desta forma, 

soluções rápidas e eficientes que pudessem transformar as dinâmicas das morfologias das 

mesmas, através de um olhar voltado para as necessidades da sociedade envolvida.  

 

As requalificações urbanas passaram, então, a serem encaradas como as principais saídas 

para tais processos, pois essas são, sobretudo, um instrumento para a melhoria das 

condições de vida das populações, promovendo a construção e recuperação de 

equipamentos e infraestruturas e a valorização do espaço público com medidas de 

dinamização social e económica. (Moura, et al 2005). 

 

A cidade de Arapiraca, mais conhecida como “Capital do Fumo” por ser uma das maiores 

produtoras de tabaco no país na década de 1970, está situada no Agreste do estado de 

Alagoas, a 135 km de distância da capital Maceió; possui 229.329 habitantes conforme 

estimativa do IBGE (2014) distribuídos em 352,000 Km² e foi considerada, segundo o 

Plano Decenal Municipal (2012) umas das 22 “metrópoles do futuro”, por possuir grande 

potencial de desenvolvimento econômico. De acordo com a Lei Municipal de Nº 

2.470/2006, a área que compõe o perímetro urbano da cidade foi subdividida em 38 bairros 

ocupando uma taxa de urbanização de 84,80%. Dentre eles, destaca-se o Bairro Senador 

Nilo Coelho, local de estudo desta pesquisa. O mesmo foi instituido no ano 2000 com 

1.143 habitantes, sendo um dos menos populosos da cidade. Seu índice populacional 

aumentou com o decorrer dos anos, chegando a 4.345 habitantes em 2010 (IBGE), 

distribuídos em 1.229 domicílios, sendo que desses 582 pertecem ao Jardim das Paineiras, 



conjunto habitacional implementado na região Oeste do bairro através do programa 

Habitar Brasil/BID e entregue em 2007. 

 

Este estudo teve como escopo elaborar uma proposta urbanística para tal bairro, com a 

tentativa de suprir a carência de equipamentos urbanos utilizáveis de acordo com as leis 

existentes no município e os princípios das revitalizações urbanas como fundamento geral. 

Para dar fundamento a pesquisa foi realizada uma análise bibliográfica e documental 

através de levantamento de dados do bairro presentes nos instrumentos legislativos da 

cidade; 3 visitas in loco de caráter observatório onde foram avaliados aspectos físicos e 

locais, com a produção de acervo fotográfico utilizado como um dos materiais base deste 

estudo; aplicação de entrevista a 3 membros residentes no bairro, estes foram escolhidos 

com base em 3 critérios (Líder Comunitário, Funcionário responsável por algum 

equipamento público e 1 morador do localidade) e, por fim, foram realizadas as tabulação 

dos dados para elaboração da proposta final.  

 

O presente estudo está estruturado em quatro partes. A primeira trata dos conceitos de 

revitalizações urbanas e expõe as ideias dos principais teóricos no assunto. O segundo é 

responsável pela caracterização do objeto de estudo, identificando as principais 

singularidades do bairro em questão, através da legislação urbanística vigente, tais como 

relatórios propostos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Econômico e 

pela FACOMAR (Federação das Associações Comunitárias dos Moradores do Município 

de Arapiraca). A terceira parte é destacada pela metodologia empregada com ênfase nos 

materiais e métodos aplicados. Na última parte, é trabalhado a proposta e objetivo central 

do trabalho.  

 

Diante disso, os espaços requalificados visaram proporcionar uma integração à paisagem 

do entorno e as necessidades da comunidade local, bem como alerta para que estudos de 

áreas como essa sejam mais efetivos e não caiam em descaso e esquecimento pelo poder 

público, ressaltando a necessidade prévia de diagnóstico para que se tenha uma visão 

ampla das características do local que se pretende habilitar.  

 

2 REQUALIFICAÇÕES URBANAS: BREVE HISTÓRICO E CONCEITUAÇÃO 

 

O processo de formação das cidades modernas encarou diversos problemas, desde o inicio 

de sua composição, pois a grande maioria é constituída sem nenhum tipo de planejamento, 

apresentando um espaço urbano desordenado e com crescimento populacional superior a 

sua capacidade.  

 

O histórico do inchaço dos centros urbanos é formado através do êxodo rural, mais 

precisamente com a chegada da revolução industrial, onde a população campal, na busca 

por melhorias de vida lota as grandes cidades, muitas sem condição alguma de suportar 

qualquer parcela diferente da que já abriga, dando subsídios para as criações de problemas 

com grandes dimensões, tais como: déficit habitacional, supervalorização de áreas e 

desvalorização de outras, marginalização, desigualdade social, falta de infraestrutura, 

dentre outros.  Com todos estes problemas o poder público é levado a buscar medidas 

urgentes e eficientes para a resolução destes. Tanto na Europa como nas Américas ao 

longo do século XX, a proposta estabelecida para dar novos rumos e solucionar estes males 

foi o esvaziamento de áreas centrais para embelezamento e maquiagem. O Brasil 

acompanhou essas transformações, embora com um atraso, em relação à Europa, mas 

caminhou para a criação e transformação do urbanismo. Bezerra et al (2014). 



   

Botelho (2005) descreve que o esvaziamento sofrido nos espaços urbanos em função do 

processo de suburbanização, foi agravado pelas grandes intervenções urbanísticas que 

deterioraram ainda mais esses espaços urbanos. Em decorrências das diversas mudanças no 

planejamento, nas políticas urbanas e nos interesses do capital imobiliário, os centros 

tradicionais foram perdendo sua característica de centralidade para outras áreas.  

 

Na década de 1960 pensamentos contrários a essas ideias foram alavancando novos 

olhares. Jacobs (2001), em seu livro Morte e vida de grandes cidades, se posiciona contra 

os modelos urbanísticos atuantes que teriam provocado tal esvaziamento e prega uma 

recuperação dos usos da rua e dos espaços públicos das grandes cidades.  

 

Assim, as necessidades voltadas aos usos dos espaços urbanos recuperados começam a 

ganhar novas abordagens e se estabelece como fenômeno mundial. Grosso (2008) comenta 

que nos últimos anos, tem havido uma parcela maior de revalorização das áreas urbanas, 

levando em conta principalmente, o uso da água, desenvolvimento sustentável, ocupação 

de áreas vazias, requalificação de espaços, otimização da mobilidade urbana destacando as 

potencialidades paisagísticas, logísticas e imobiliárias.  
 

Para Bezerra et al (2014 as principais concepções nos processos de requalificações urbanas 

têm aparecido em destaque para que se possa compreender toda essa dinâmica urbana 

contemporânea, ainda mais em se preocupando em assimilar a essa dinâmica todo o valor 

histórico, cultural e social. Os mesmo autores ainda frisam que revitalização urbana não 

compreende apenas áreas de preservação histórica, ela se faz sempre que é necessária a 

revitalização de uma área degradada, que apresenta uma subutilização ou começa a torna-

se obsoleta. Essas revitalizações, geralmente estão ligadas ao planejamento estratégico da 

cidade, bem como ao plano diretor, surgem como projetos de modernização da cidade, de 

embelezamento e também aos interesses imobiliários. E embora as revitalizações possam a 

priori parecer atender grandes metrópoles, ela também um recurso utilizado por cidades de 

médio porte. 

 

É considerado um processo que utiliza instrumentos legais previamente existentes, como 

planos diretores, leis de uso do solo, ou programas de ação aprovados no legislativo, 

destaca Zancheti et al (2015) e deve integrar duas dimensões fundamentais: a lógica do 

lugar, mas também a sua inserção numa perspectiva sistémica do sistema territorial de 

onde recolhe a sua lógica própria e a sua identidade específica, lança Moura et al (2006). 

 

Desta forma, as revitalizações urbanas são essenciais para desenvolver estratégias de 

promoção e utilização de espaços urbanos sem uso e dar cara nova a outros. Moura et al 

(2006) afirma ainda que o método é um instrumento de gestão coletiva do território com 

capacidade para utilizar como recursos próprios, programas urbanos muito diferenciados, 

de cariz mais social, económico ou cultural. Lembrando também que esse processo deve 

estar inserido no contexto geral da cidade, no plano diretor, deve ser prioridade na 

expansão e melhora do ambiente. Bezerra et al (2014). 

 

3 OBJETO DE ESTUDO: BAIRRO SENADOR NILO COELHO   

 

De acordo com o relatório do Plano Diretor Municipal de Arapiraca, o bairro Senador Nilo 

Coelho foi criado em meados dos anos 2000 e, de acordo com o Diagnóstico Comunitário 

Urbano produzido em 2003 (pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e 



Econômico e pela FACOMAR - Federação das Associações Comunitárias dos Moradores 

do Município de Arapiraca), possuía 1.143 habitantes (IBGE - Censo Demográfico 2000), 

sendo considerado um dos menores bairros em termos de quantitativo populacional. O 

índice populacional aumentou com o tempo, chegando a 4.345 habitantes em 2010, 

segundo IBGE (2010), distribuídos em 1.229 domicílios, sendo que destes, 582 pertencem 

ao Jardim das Paineiras, conjunto habitacional implementado na região Oeste do Bairro 

através do programa Habitar Brasil/BID e entregue em 2007. Sua criação está diretamente 

ligada à implementação do Programa Habitar Brasil/BID, que previu a execução do projeto 

Jardim das Paineiras no bairro, com o objetivo de abrigar as famílias removidas das favelas 

Caboje, Quiçaça e Rua Antônia Leite (no bairro Manoel Teles) (Figura 1). 

 

 

 
Figura 1: Recorte do mapa de Arapiraca (adaptado) 

Fonte: Plano Diretor Participativo do Município de Arapiraca, 2005 

 

O bairro alvo deste trabalho existe como comunidade há muito tempo e era conhecido 

como Barriguda, devido à existência de inúmeras arvores com este nome. Passou a ser 

chamado de Senador Nilo Coelho apenas no inicio da década de 1980 em homenagem ao 

renomado Senador Pernambucano.  

 

3 METODOLOGIA 

Para se chegar aos resultados desejados inicialmente foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica e documental acerca de temas como Conjuntos e Programas Habitacionais, e 

leis municipais referentes à politica habitacional (Plano Diretor Participativo de Arapiraca, 

Relatório da Facomar, Agenda 21 e Plano Decenal); posteriormente foram realizadas 

visitas in loco de caráter observatório onde foram avaliados aspectos físicos locais, com a 

produção de um acervo fotográfico utilizado como um dos materiais base deste estudo; 

aplicação de entrevista a população residente no bairro e tabulação dos dados para 

elaboração da proposta final. 

 

3.1 Análises dos instrumentos urbanísticos vigentes. 

 

A análise dos documentos públicos buscou informações complementares para subsidiar a 

proposta de requalificação do bairro, com base em três parâmetros: as dificuldades e 

necessidade do bairro, suas potencialidades e proposta de melhorias já estabelecidas nos 

documentos analisados. Os documentos examinados foram o relatório da FACOMAR de 

2003, o Plano Diretor Participativo de Arapiraca de 2005, a Agenda 21 de 2008 e o Plano 

Decenal publicado em 2012. As observações foram sintetizadas na Tabela 01: 

 



Tabela 01: Síntese dos dados citados nos documentos públicos de Arapiraca 

Bairro Documento Características atuais Proposta de melhorias 

S
en

ad
o

r 
N

il
o

 C
o

el
h

o
 

FACOMAR 

(2003) 

- Possui fornecimento de energia elétrica; 

- Possui fornecimento de água encanada; 

- Possui linhas de telefone fixo; 

- Possui coleta de lixo regular; 

- Ausência de unidades de saúde (atendimento 

no bairro Baixa Grande) 

- Não possui equipamentos educacionais 

(escolas), as crianças são atendidas no bairro 

Jardim Esperança; 

- Ausência de linhas de transporte público (a 

população é atendida pela linha do bairro 

Jardim Esperança); 

- Não possui nenhuma rua pavimentada; 

- Ausência de esgotamento sanitário. 

Lista de reivindicações da 

comunidade com as 

seguintes prioridades: 

- Saneamento básico 

(esgotamento sanitário e 

pavimentação); 

- Construção da unidade de 

saúde; 

- Construção de unidades 

educacionais; 

- Construção de campo 

esportivo; 

- Ampliação do eixo viário 

do bairro Jardim Esperança. 

Plano Diretor 

(2005) 

- Não possui equipamentos educacionais 

(escolas); 

- Ausência de sistema de drenagem; 

- Esgotamento sanitário residencial drenado 

para o Lago da Perucaba; 

- Coleta domiciliar de resíduos sólidos é feita 

as 3ª, 5ª e sábados; 

(Nada consta no documento) 

Agenda 21 

(2008) 

Projeto de posto de saúde, creche e a praça no 

conjunto habitacional Jardim das Paineiras. 

(Em andamento) 

(Nada consta no documento) 

Plano Decenal 

(2012) 
Projeto de habitação de interesse social. (Nada consta no documento) 

 

Para compreender a relação do bairro com a cidade e assim, evitar a inserção de 

infraestruturas desnecessárias e potencializar as já estabelecidas, foram analisados ainda os 

mapas de macrozoneamento, de equipamentos urbanos, de uso do solo e de eixos viários. 

O bairro Senador Nilo Coelho está na macrozona de Ocupação Dirigida, que tem por 

objetivo: estimular o adensamento urbano adequando-o à infraestrutura disponível; garantir 

a utilização dos imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados; possibilitar usos 

diversificados, desde que respeitadas às condições ambientais. 

 

O mesmo possui ainda a ZEIA –PN – A/N – Pres. Perm. / Manejo, que compreende as 

margens de um de uma das nascentes do rio Perucaba, além da ZEEU – Zona Especial de 

Expansão Urbana, que compreende a área do Conjunto Jardim das Paineiras que foi 

incorporada ao bairro (Figura 2). 

 

  
Figura 2: Mapa de Macrozoneamento Urbano (adaptado).  

Fonte: Plano Diretor Participativo do Município de Arapiraca, 2005 



 

Analisando o mapa de equipamentos urbanos (Figura 3), percebe-se que apesar de um dos 

objetivos da Zona de Ocupação Dirigida ser o adensamento urbano adequando-o a 

infraestrutura disponível, esse adensamento está sendo estimulado, porém não existem 

equipamentos urbanos, o bairro é composto apenas por áreas residenciais e vazios urbanos, 

além da ZEIA A/B. 

 

 

 

Figura 3: Mapa de Equipamentos Urbanos (adaptado). 

Fonte: Plano Diretor Participativo do município de Arapiraca, 2005 

 

Verifica-se, através do Google Maps (Figura 4), que a situação atual do bairro Senador de 

Nilo Coelho está de acordo com o objetivo da macrozona na qual o mesmo está inserido, 

pois demonstra um maior adensamento urbano, se comparado aos mapas do Plano Diretor, 

além de locais que aparentam ser novos loteamentos, o que evidencia a possibilidade de 

aumento desse adensamento num futuro próximo. 

 

 
Figura 4: Bairro Senador Nilo Coelho. 

Fonte: Google Maps 2015. Acesso em: 14/04/2015 

 

Como já identificado o Bairro Senador Nilo Coelho está inserido na macrozona de 

Ocupação Dirigida. De acordo com esta, o bairro deverá estimular o adensamento urbano 

adequando-o à infraestrutura disponível, garantir a utilização dos imóveis não edificados, 

subutilizados e não utilizados e, por fim, possibilitar usos diversificados, desde que 

respeitadas às condições ambientais. Analisando o mapa de Uso e Ocupação do Solo do 

Plano Diretor, compreende-se que a predominância dos usos em todo este bairro é 



residencial (Figura 5), indo a desencontro com os objetivos propostos pela macrozona de 

Ocupação Dirigida, onde propõe uso diversificado do bairro. 

 

 

Uso do solo urbano 

 

Figura 5: Mapa de Uso e ocupação do Solo (adaptado) 

Fonte: Plano Diretor Participativo do Município de Arapiraca, 2005 

 

No mapa de saneamento anexado no Plano Diretor Participativo (2005), possui 

informações sobre as vias que estão ou não pavimentadas na cidade. A partir dele foi feita 

a análise do eixo viário do bairro (Figura 6).  

 

 

 

 
Figura 6: Mapa de Saneamento (adaptado). 

Fonte: Plano Diretor Participativo do município de Arapiraca, 2005 
 

O bairro Senador Nilo Coelho não possui boa infraestrutura viária. Grande parte de suas 

vias locais não possui pavimentação. Existem duas vias coletoras ligadas a ele, de extrema 

importância para toda a cidade, a Avenida Ventura de Farias e a Expedicionários 

Brasileiros. Essas, tem a função de coletar o tráfego das ruas locais e levá-lo às vias 

arteriais, fazendo tanto a ligação do bairro ao Centro como também para outros bairros, 

como o Jardim Esperança, Cavaco e Zélia Barbosa Rocha. Em ambas as vias coletoras, há 

itinerário de ônibus para bairros da cidade como também para povoados circunvizinhos, o 

que facilita a mobilidade dos habitantes do Senador Nilo Coelho. A população da 

comunidade Jardim das Paineiras, inserida no bairro, tem a opção de uso de uma via local 



para chegar até o Centro da cidade. O eixo viário pensado para Arapiraca, orçado em 4,3 

milhões de reais, ainda não contempla o bairro, o qual poderia promover ordem e uma 

melhor distribuição do tráfego nas vias coletoras, principalmente. 

 

3.2 Entrevistas 

 

As entrevistas, realizadas em outubro de 2015, tiveram relevância na criação da proposta e 

foram aplicadas a 3 membros residentes no bairro, estes foram escolhidos com base em 3 

critérios: 1ª - Líder Comunitário (O responsável por agenciar as principais necessidades 

dos moradores com o poder público e trabalhar em projetos sociais do bairro); 2º - 

Funcionário de algum órgão público do bairro (este critério teve importância devido o 

envolvimento que a maioria dos servidores tem com a população residente, neste caso, a 

escolhida foi a diretora da Creche); 3º - Morador do  localidade (Enfrenta rotineiramente 

todos os acontecimentos no bairro, assim sendo, o escolhido foi um indivíduo do sexo 

masculino com idade de 32 anos, residente no bairro desde 2010 ). 

 

O tipo de entrevista aplicada foi a ESTRUTURADA, tal método foi escolhido devido à 

formalidade das questões, assim, foi definida em três perguntas fechadas pertinentes as 

questões: às principais dificuldades e necessidades do bairro, as potencialidades, e os 

equipamentos que poderiam ser implantados no bairro que trariam ganhos à 

comunidade.  

 

Na aplicação destas, percebeu-se que o maior problema enfrentado pela população do 

bairro é a segurança. 45% dos entrevistados apontaram esse fator como a dificuldade e 

necessidade do bairro mais relevante. Outros fatores foram citados, como a necessidade de 

um posto de saúde que comporte toda a população do Nilo Coelho confortavelmente, já 

que segundo os moradores, o posto de saúde atual não tem estrutura correspondente à 

necessidade do bairro (Figura 7).  
 

 
Figura 7: Gráfico de dificuldades e necessidades do bairro 

 

A creche foi apontada como uma potencialidade do bairro. 56% disseram gostar do serviço 

oferecido para as crianças que utilizam a instituição. Além de outros fatores apontados, 

19% elogiaram as datas festivas pela cultura da população do bairro em ser mantida como 

no São João com festejos juninos e quadrilhas (Figura 8). 

 



 
Figura 8: Gráfico de potencialidades do bairro 

 

Os equipamentos apontados pelos moradores na entrevista que contribuíriam para a 

melhoria do bairro. Dentre os entrevistados, 65% afirmaram que um posto policial 

beneficiaria o local visando diminuir o alto índice de insegurança vivido no bairro, 25% 

sentem falta de espaços públicos, já que o bairro com toda sua extensão possui apenas uma 

praça que está degradada pelo tempo e pela população e 10% acreditam que a revitalização 

das áreas de preservação seriam importantes para melhoria do bairro (Figura 9). 

 

 
Figura 9: Proposta de melhorias para o bairro 

 
4 A PROPOSTA 

 

O conceito do Conjunto Residencial Jardins Parque foi pensado para abrigar 189 famílias. 

A área correspondente ao bairro Senador Nilo Coelho é extensa e possui muitos vazios 

urbanos, por ser uma área de expansão da cidade. Foi proposto pavimentação em uma via 

que liga a AL 220 ao conjunto, promovendo ligação entre o bairro e também dos bairros 

circunvizinhos. Com a falta de escolas no mesmo foi proposto uma escola estadual 

localizada no lugar mais central do bairro para que pudesse ser acessivel a toda população 

dele e também aos alunos de fora que precisem do serviço. Em frente à escola doi 

implantada uma praça/parque com Posto Policial para promover lazer, segurança e 

diversão para as familias, além disso, foram colocadas áreas verdes para aumentar o 

percentual verde urbanizado do bairro, já que o mesmo possui apenas uma praça localizada 

no Jardim das Paineiras. Os lotes residenciais estão bem localizados, sendo essa uma 

estrategia sua ventilação e insolação eficiente (Figura 10). 

 



      
 

Dessa forma, na área de intervenção (ZEIS) destacada na Figura 10, foram alocadas a 

escola estadual, os lotes residenciais e principais áreas verdes da proposta. A figura 11 

mostra, em planta esquemática, a distribuição espacial da proposta e as figuras 12 e 13 

apresentam perspectivas volumétricas da proposta. 

 

 

Figura 10: Mapa do bairro Senador Nilo Coelho com propostas (adaptado). 

Fonte: Plano Diretor Participativo do município de Arapiraca, 2005 

 

 
Figura 11: Planta esquemática de distribuição espacial da ZEIS. 
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Figura 12 e 13: Perspectivas volumétricas de proposta da ZEIS. 

 

Para garantir a realização da proposta foram escolhidos tres instumentos urbanísticos que 

podem ser utilizados pelo poder público municipal do estatudo da cidade de modo a 

abrigar os proprietarios dos terrenos do bairro e utilizálos  socialmente de acordo com o 

plano diretor da cidade.  

 

O primeiro foi o parcelamento, edificação, ou utilização compulsória, o qual condiciona 

o proprietário a assegurar o uso social da sua propriedade de construir, parcelar e eliminar 

a subutilização de sua propriedade e assim aproveitar melhor os espaços ociosos que 

existem no bairro. Outro instrumento foi o consórcio imobiliário onde o poder privado 

cede terrrenos para o poder publico e para o mesmo investir em infraestrutura urbana e em 

troca recebe alguns lotes e ou edificações após as melhorias com o objetivo de induzir a 

ocupação de áreas mais aptas para urbanização ou povoamento evitando a expansão 

horizontal de areas nao servidas de infraestrutura havendo a divisão dos lotes para venda e 

para que haja uma melhor distribuição de moradias e comércio 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Com a realização deste estudo foi possivel ter conhecimento sobre as definições de 

politicas públicas referentes ao quadro de habitação em áreas de interesse social na cidade 

de Arapiraca – AL. Um diagnóstico foi elaborado para identificação do conhecimento e da 

área de estudo, onde serviram como base na realização de estratégias de ação, no que tange 

a articulação da politica habitacional urbana, a participação e controle social, como 

também a articulação de outros programas habitacionais em outro contexto.  

 

Com base nisso, foram lançadas propostas de melhorias na área de intervenção, adequando 

as principais necessidades aos demais projetos arquitetônicos que surgirão como produtos 

futuros dessa pesquisa. Diante disso os espaços qualificados visaram proporcionar uma 

integração a paisagem do entorno e as necessidades da comunidade local. Assim, o 

presente trabalho serve de alerta para que estudos nessas áreas sejam mais efetivos, e não 

caiam em descaso e esquecimento pelo poder público. Ressaltando a necessidade do 

diagnostico para que se tenha uma visão mais ampla das caracteristicas do local que se 

pretende reabilitar. 
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