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ABSTRACT: 
In the habitational areas, the square has the function of passive and active leisure, besides serving as 
coexistence space of the people and the cultural and civic activities. The squares are important spaces 
in the urban context, mainly in the popular uptown, where the population has deficiency of arboreous 
areas that they can contribute directly to reduction of the temperature and improvement of the 
environmental comfort, being also constituted in leisure areas, recreation and coexistence space. It is 
observed that great part of our squares is abandoned and degraded, not being properly appropriate 
by the population. The present work presents the description and analysis of existent squares in 
outlying neighborhoods of the east region of the Teresina city of Piauí State. The current conditions of 
use and conservation, the functional adaptation and the appropriation of the squares for the 
community were verified. Visits were developed in the chosen squares to evaluate the visual conditions 
of the current situation and to elaborate the graphic register of the places, identification, description 
and evaluation of the conditions of the equipments and existent furniture, historical description of the 
formation of the neighborhood, for the understanding of its insert in the urban context. It is intended, 
starting from the diagnosis of the current conditions of the researched squares, to obtain subsidies to 
aid in the restructuring of the existent spaces as well as in the elaboration of new proposed by the 
squares can be in perfect integration with the public motivating the community's involvement in the 
care and in the maintenance of the equipments. 
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1.INTRODUÇÃO 
 
Na visão de ROMERO (2001), os espaços públicos exteriores urbanos são elementos essenciais da 
paisagem urbana, sendo a praça o único lugar propício à permanência e ao desenvolvimento de 
atividades sociais não consumistas. Nas áreas habitacionais a praça tem a função de lazer passivo e 
ativo, além de servir à convivência das pessoas e às atividades culturais e cívicas. São espaços 
importantes no contexto urbano, principalmente nos bairros populares, onde a população carece de 
áreas arborizadas que podem contribuir diretamente para redução da temperatura e melhoria do 
conforto ambiental, constituindo-se também em áreas de lazer, recreação e convivência.  
 



De um modo geral, o espaço público no urbanismo, na definição de LEITÃO (2002), refere-se aos 
espaços abertos, de uso comum, apropriados livremente pelo conjunto das pessoas que vivem numa 
cidade. Estes espaços podem ser áreas verdes, como parques, jardins, cemitérios, etc., ou ainda, áreas 
não verdes, como ruas, praças, pátios, etc. 
 
Para FARIAS (2000), os espaços públicos nos remetem à idéia dos espaços coletivos, local onde os 
moradores das cidades travam suas relações de identidade e a partir daí, relações entre cidade e 
cidadão, no sentido de que esses espaços devem ser democráticos, percebidos e vivenciados no 
cotidiano e não só percebidos sem se poder alcançá-los. 
 
Os espaços livres podem assumir no contexto urbano a forma de ruas, praças, largos, pátios, quintais, 
parques, jardins, terrenos baldios, corredores externos, vilas e vielas, sendo a matéria-prima do 
paisagismo urbano (SERPA, 1997). 
 
De acordo com LIMA (2001), as praças, com suas especificidades, destacam-se no universo dos 
espaços livres públicos, sendo os mais típicos da vida urbana. A autora afirma ainda que, ao longo dos 
tempos, as praças têm sido o lugar de encontro, de comunicação, de trocas de mercadorias, de festas 
populares e de manifestações políticas, estando também associadas à idéia de centro da cidade ou do 
bairro, locais para onde convergem e se concentram seus habitantes. 
 
Para ROBBA e MACEDO (2002), praças são espaços livres públicos urbanos destinados ao lazer e ao 
convívio da população, acessíveis aos cidadãos, livres de veículos, responsáveis pela integração da 
comunidade e desenvolvimento de atividades físicas e culturais. 
 
Segundo CALVACANTI (2000), os espaços livres são elementos importantes pela função ambiental e 
de recreação que desempenham no meio urbano. Neste contexto, é importante destacar a função de 
espaço verde que as praças e parques desempenham nas cidades. Sabe-se que nos centros urbanos, a 
vegetação é responsável, entre outros aspectos, pela melhoria do conforto ambiental, atuando na 
redução da temperatura e da poluição sonora, contribuindo, ainda, para estabilidade emocional e 
conforto psicológico, além de proporcionar ambientes para lazer, descanso e recreação. 
 
As áreas verdes urbanas proporcionam melhorias no ambiente excessivamente impactado das cidades 
e benefícios para os habitantes das mesmas. A função ecológica deve-se ao fato da presença da 
vegetação, do solo não impermeabilizado e de uma fauna mais diversificada nessas áreas, promovendo 
melhorias no clima da cidade e na qualidade do ar, água e solo (GUZZO, [200-]). 
MASCARÓ e MASCARÓ (2002) afirmam que a vegetação desempenha funções importantes para o 
recinto urbano, ajudando no controle do clima e da poluição, contribui para conservação da água, na 
redução da erosão e na economia da energia, além de promover a biodiversidade e o bem estar dos 
habitantes. Já, segundo CAVALHEIRO e NUCCI (1998), as áreas densamente construídas 
impermeabilizadas e com pouca vegetação são as que apresentam as mais altas temperaturas e baixa 
umidade.  
 
MASCARÓ et al. (2000) destacaram que o uso da vegetação é um recurso eficiente contra o calor nas 
cidades tropicais úmidas, pois, além de fornecer sombreamento, permite a passagem da brisa local e 
absorve de maneira eficaz a radiação térmica de onda longa sobre as folhas refrescadas pela 
evaporação. A arborização substitui com vantagens qualquer sistema de sombreamento, inclusive nos 
climas úmidos, atuando nos microclimas urbanos, contribuindo para o controle da radiação solar, da 
temperatura e da umidade do ar, da ação dos ventos e da chuva e também serve para amenizar a 
poluição do ar e, em determinadas situações, a poluição sonora.  
 
Estudos realizados por Robinette (1972 apud MASCARO et al., 2000), mostraram que sob a superfície 
de grupos de árvores a temperatura do ar é de 3 a 4ºC menor que nas áreas expostas à radiação solar. 
Percebe-se, então, a importância da vegetação em cidades de climas quente, como é o caso de 
Teresina, que apresentou, segundo LIMA e ASSUNÇÃO (2002), a temperatura média do ar de 27,30C, 



e temperaturas médias máxima e mínima, respectivamente, de 33,50C e de 22,20C. Neste estudo, o mês 
de setembro, foi o que apresentou a temperatura média mais elevada com o valor de 360C.  
 
CASTELO BRANCO (2003) destacou a necessidade de áreas verdes em qualquer que seja o contexto 
urbano, em especial na cidade de Teresina, que está situada a 5°05”12’ de latitude sul e longitude 
oeste de 42º48”42’, possuindo uma continentalidade de 350 km e altitude média de 72,00m e 
localizada em área de grande depressão, em relação ao relevo regional. Segundo a autora, essa 
proximidade da linha do equador faz com que os raios solares atinjam a cidade num ângulo muito 
próximo a 90º, sendo muito elevada à intensidade da radiação solar durante todo o ano. A pequena 
latitude influencia também no regime dos ventos, estando a cidade de Teresina situada numa região de 
calmaria e de brisas muito leves, provenientes de direções irregulares. Portanto, as áreas verdes tornam 
imprescindíveis para a cidade. 
 
Na visão de TRAMONTANO e SANTOS (2001), as ruas, praças e parques, alvos de processos 
sucessivos de deterioração, vão deixando de ser palco da vida cotidiana e de serem espaços de estar e 
de convívio social para tornarem-se meros territórios de passagem rápida, substituídos que são, 
paulatinamente, por espaços privados, como os condomínios fechados, os shoppings centers e os 
clubes particulares. Para muitos, as opções de lazer restringem-se agora a este tripé, composto por 
espaços fechados e protegidos, cuja imagem procura ligar-se à idéia de férias permanentes, de 
satisfação associada ao consumo e à exclusividade. 
 
MACEDO (1995) afirma que, a vida útil de um determinado espaço livre urbano está diretamente 
vinculada à possibilidade constante de apropriação que este permite ao seu público usuário. Quanto 
mais e melhor possa ser apropriado, maior será sua aceitação social e durabilidade.Neste contexto, 
MENNEH e COELHO (2000) destacaram que, na concepção do projeto, além da busca de um 
desenho com qualidades estéticas em sua composição, é fundamental a definição de um programa que 
resulte de análises que considerem os hábitos culturais do público alvo em questão, bem como os 
aspectos que venham a conferir vitalidade ao lugar que está sendo criado.  
 
Observa-se que, grande parte de nossas praças encontra-se abandonada e degradada, não sendo 
devidamente apropriada pela população. Desta forma, estudos que buscam avaliar os espaços livres 
considerando fatores como adequação funcional, ambiental e estética, servem de importantes subsídios 
para reestruturação dos espaços existentes e para elaboração de novas propostas, de modo que as 
praças possam estar em perfeita integração com o público alvo. 
 
A cidade de Teresina, hoje com 152 anos, foi planejada para ser a capital do Estado do Piauí, 
contando, em seu centro, com vários espaços livres, hoje, praças consolidadas. Com o crescimento da 
cidade novos bairros surgiram, alguns oriundos de loteamentos planejados e outros originários de 
invasões. Nas áreas planejadas os espaços livres são previstos e áreas são reservadas para este fim. 
Nos espaços invadidos, organizados sem o devido planejamento, os espaços livres não são 
devidamente considerados. 
 
Neste trabalho são descritas e analisadas duas praças situadas em dois bairros periféricos, localizados 
na zona leste da cidade de Teresina, que tiveram sua origem por meio de invasões. São eles o Bairro 
da Piçarreira e o Bairro Satélite, que apesar de densamente habitados, contam, cada um, com apenas 
uma praça urbanizada. Foram considerados aspectos relativos a presença de vegetação, condições de 
lazer, com a presença ou não de equipamentos para as práticas de esportes e de espaços destinados às 
crianças menores, como playground. 
 
 
2. PRAÇA DE SANTA TERESINHA 
 
A Praça de Santa Teresinha está localizada no Bairro Satélite, na periferia da zona leste de Teresina, 
no quarteirão formado pelas Rua Branca, Rua Mercúrio e Rua 09 de Maio e Avenida Santa Teresinha. 
Na área da praça está inserida a Igreja de Santa Teresinha, que dá o nome à praça. 
 



2.1. O bairro Satélite 
 
Criado na década de 80, pelo então prefeito Joffre do Rego Castelo Branco, inicialmente o bairro se 
chamava, Cidade Satélite, inspirado nas cidades satélite de Brasília. A área foi descaracterizada com a 
doação de muitos terrenos para construção de clubes. Em 1988, após o II PET - Plano Estrutural de 
Teresina, oficializou-se apenas o nome Satélite. 
 
No ano de 2000, o bairro Satélite contava com a população de 12.653 habitantes, apresentando a renda 
média mensal de R$ 263,13 (duzentos e sessenta e três reais e treze centavos), por responsável por 
domicílio (TERESINA. Secretaria Municipal de Planejamento, [200-]). É um bairro de característica 
popular e com população de baixo poder aquisitivo. 
 
2.2. Descrição da Praça Santa Teresinha 
 
As construções existentes no entorno da praça são, em sua maioria, de uso residencial. No perímetro 
da praça, além da Igreja de Santa Teresinha (Figura 1), existe uma construção onde funciona uma 
creche, outra, que abriga um dos poços (Figura 2), que abastece a caixa d’água do bairro, outra, 
atualmente desativada, que era usada para comercializar os artefatos produzidos no bairro (Figura 3), e 
ainda, uma agência dos correios. 

 
Figura 1: Vista da igreja de Santa Teresinha 

Foto: Giuliana Sousa 

  
Figura 2. Poço de abastecimento d´água 

Foto: Giuliana Sousa 
Figura 3. Construção sem uso.  

Foto: Giuliana Sousa 
 
A praça é bem ventilada e em alguns pontos, bem sombreada, possuindo uma quadra poliesportiva e 
vários bancos. Foram observadas muitas pessoas transitando e usando a praça, desde crianças (Figura 



4), até pessoas de mais idade, comprovando que se trata de um espaço devidamente apropriado pela 
comunidade. 
 

 
Figura 4. Crianças brincando na praça Santa Teresinha 

Foto: Giuliana Sousa 
 
 
Na praça Santa Teresinha são realizadas atividades de lazer passivo e de esportes, funcionando como 
espaço para local de encontro e de conversação. No mês de setembro são realizados os festejos em 
comemoração ao dia de Santa Teresinha. Nesta ocasião são armadas barracas na praça (Figura 5), que 
passa a ter outra atividade, ou seja, de espaço para reunião, com a participação de grande parte da 
comunidade, mostrando a importância da praça para o bairro. 
 

 
Figura5. Barracas montadas na praça, por ocasião das festividades em comemoração ao dia de 

Santa Teresinha. 
Foto: Giuliana Sousa 

 
 
2.3. Análise da Situação Atual: O passeio 
 



O passeio de pedra portuguesa (Figura 6) está mal conservado em alguns pontos da praça, embora, na 
sua maioria, esteja em boas condições de uso. O passeio contorna os enormes canteiros que dão o 
aspecto agradável da praça. 
 

 
Figura 6: Passeio de pedra portuguesa 

Foto: Giuliana Sousa 
 
2.4. A Iluminação e a Vegetação 
 
A quadra tem iluminação própria e o restante da praça conta com postes que proporcionam uma boa 
iluminação, sendo necessário repor algumas lâmpadas que estão queimadas, segundo informações dos 
usuários. 
A vegetação é composta por grama em todos os canteiros e por árvores de médio porte (Figura 7), que 
proporcionam várias áreas sombreadas. No verão a grama dos canteiros fica seca, sem vida, mas no 
inverno a paisagem se torna agradável com a grama verde ao redor das árvores. 
 

 
Figura 7: Vista geral da praça, onde se vê os postes de iluminação, vegetação, os 

passeios de pedra portuguesa e bancos. 
Foto: Giuliana Sousa 

 



 
2.5. Os equipamentos: A quadra e os bancos 
 
Segundo reclamações dos moradores, na quadra existente, que deveria ser poliesportiva (Figura 8), 
não é possível praticar todos os esportes, pois não há local para se fixar a cesta de basquete e a rede de 
vôlei é colocada com muita dificuldade. Apenas o futebol de salão é praticado sem maiores problemas, 
embora o piso não seja de boa qualidade, prejudicando as atividades esportivas. 
 
Os bancos são de cimento, sem encosto, pintados de azul, necessitando de nova pintura, mas estando, 
em sua maioria em bom estado. A reclamação maior dos moradores diz respeito à falta de um espaço 
com brinquedos para as crianças pequenas.  
 

 
Figura 8: Quadra poliesportiva e bancos 

Foto: Giuliana Sousa 
3. A PRAÇA JOÃO DANTAS NETO 
 
A praça João Dantas Neto está localizada no bairro da Piçarreira, inserida num triângulo (Figura 9), 
formado pela Avenida Maria Antonieta Burlamaqui, e pelas ruas Melvin Jones e Torquato Viana. 
 

 
Figura 9. Vista aérea da praça. 



Fonte: Prefeitura Municipal de Teresina (SEMPLAN) 
 
 
3.1. O Bairro da Piçarreira 

O nome dado ao bairro, Piçarreira, relaciona-se às grandes jazidas de piçarra existentes na área, de 
onde esse material foi extraído para a construção de várias estradas vicinais no local. A maior parte de 
sua área pertencia ao Ministério da Educação e Cultura e era proibida para uso residencial, destinando-
se à ampliação do Colégio Agrícola e da Universidade Federal do Piauí. Mas durante as décadas de 70 
e 80 sofreu invasões, com assentamento de várias moradias, que deram início à ocupação do bairro de 
forma irregular. Em 1987, teve sua área adquirida pela Prefeitura Municipal de Teresina, que 
regularizou sua ocupação. 
 

Segundo TERESINA [200-], a população do bairro, em 2002, era composta por 13.483, apresentando 
uma renda média mensal de R$ 462,28 (quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e oito centavos).  
 
3.2. Descrição da Praça João Dantas Neto 
 
O terreno é bastante acidentado, apresentando vários desníveis (Figura 10). Apresenta árvores altas, e 
localizadas em sua maioria só de um dos lados da mesma, deixando o outro lado totalmente 
prejudicado no que se refere ao sombreamento. Razão que justifica a desconfortável sensação de calor, 
que já pode ser sentida em meados da manhã. 

 
Figura 10. Vista dos desníveis da praça João Dantas Neto 

Foto: Giuliana Sousa 
 
Foi observado que a praça, é mais utilizada como local de passagem, não tendo se presenciado pessoas 
passeando ou sentadas. Na praça encontra-se uma parada de ônibus (Figura 11), observando-se que o 
fluxo de pessoas na praça se deve ao movimento de espera e chegada dos passageiros dos ônibus. 
Trata-se de um espaço que apresenta um trânsito intenso em sua volta, com grande movimento de 
carros, ônibus e caminhões. 
 



 
Figura 11. Vista da parada de ônibus 

Foto: Giuliana Sousa 
 
Na área da praça encontra-se um trailer, onde funciona um chaveiro e no outro lado, outro trailer 
destinado à venda de bombons e biscoitos (Figura 12). A praça possui, ainda, um palco e vários 
bancos de tijolo. No seu entorno, localizam-se construções que, em sua maioria são de uso residencial, 
e algumas comerciais. Quase em frente à praça, existe um posto de saúde, o Centro de Saúde da 
Piçarreira. 
 

 
Figura 12. Vista dos trailers e dos bancos existentes na praça. 

Foto: Giuliana Sousa 
 
 
3.3. Análise da situação atual da praça: o passeio 



 
O passeio encontra-se em bom estado de conservação, apresentando um grafismo com motivos 
geométricos (Figura 13), tendo sido executado com materiais diversos, como pedras portuguesas, 
blocos pequenos de concreto e concreto de seixo graúdo, proporcionando um belo resultado plástico. 
 

 
Figura 13. Detalhe do passeio com vários tipos de materiais 

Foto: Giuliana Sousa 
 
3.4. A Iluminação, vegetação e equipamentos 
 
Existem poucos postes de iluminação. A iluminação a noite é precária ficando a praça escura e sem 
condições de uso.  
 
A vegetação é composta por grama e por árvores de grande e médio porte, que ficam localizadas, na 
parte mais baixa da praça. Muitas árvores apresentam suas raízes expostas (Figura 14), necessitando 
de manutenção, com acréscimo de terra. Muitos bancos estão localizados na parte sem arborização da 
praça, ficando expostos diretamente ao sol. 
 

 
Foto 14. Árvores altas com as raízes expostas 



Foto: Giuliana Sousa 
 
Na praça não há equipamentos para outras atividades, sendo sua função de lazer passivo e 
contemplativo, existindo apenas os canteiros e os bancos, que estão mal conservados, e muitos, 
quebrados. O palco existente, segundo os moradores do entorno, é usado apenas na época de eleição, 
quando os políticos o utilizam para seus comícios políticos. 
 

 
Figura 15 . Vista do palco na praça 

Foto: Giuliana Sousa 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Percebe-se que há carência de áreas de recreação nos bairros pesquisados, necessitando-se de mais 
equipamentos direcionados para as crianças e adolescentes.  
 
Foi constatada também uma má distribuição das árvores nas praças, comprometendo até mesmo seu 
uso para a contemplação e o descanso.  
 
A praça Santa Teresinha situada no bairro do Satélite é mais bem apropriada pela comunidade, do que 
a Praça João Dantas Neto, situada no bairro da Piçarreira. O bairro do Satélite é formado por um a 
população de menor poder aquisitivo, sem muito acesso a outras formas de lazer, o que leva seus 
habitantes a suprir na praça do bairro, suas atividades de lazer, embora o local não tenha condições 
ideais de uso. O mesmo não acontece com a praça João Dantas Neto, que tem a função principal de 
passagem, não sendo usada pela comunidade como ponto de encontro e lazer. Isto se deve, em parte, 
pela falta de equipamentos que atraiam os habitantes e, também, pelo fato dos s moradores do bairro, 
terem acesso a outros locais de lazer. 
 
 
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
CASTELO BRANCO, Aline Elvas. Urbanização e Clima em Teresina. Cadernos de Teresina. 
Teresina, N 35, P.10 – 15, Março 2003. 
 
CAVALCANTI, Isis Bezerra: Espaços Livres do Recife: Espaços Informais. In: ENCONTRO 
NACIONAL DE PAISAGISMO EM ESCOLAS DE ARQUITETURA E URBANISMO NO 
BRASIL, 5, 2000. Rio de Janeiro. Anais... Rio de janeiro: FAUUFRJ, 2000. 1 CD-ROM. 
 



CAVALHEIRO, F; NUCCI, J.C. Espaços Livres e Qualidade de vida Urbana. Paisagem Ambiente: 
ensaios. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, São Paulo: FAU/USP, 1998, n.11, 279-288, dez. 
1998. 
 
FARIAS, Ana Maria: Implantação de Projetos de Espaços Públicos no Brasil: Entre As Práticas 
Técnicas e a Apropriação Popular. In: ENCONTRO NACIONAL DE PAISAGISMO EM ESCOLAS 
DE ARQUITETURA E URBANISMO NO BRASIL, 5, 2000. Rio de Janeiro. Anais... Rio de janeiro: 
FAUUFRJ, 2000. 1 CD-ROM 
 
GURZO, Perci. Áreas verdes urbanas. São Carlos, SP, [200-] Disponível em: 
<http://educar.sc.usp.br/biologia/prociencias/areasverdes.html>. Acesso em: 26 fev.2004 
 
LEITÃO, Lúcia (org). As praças que a gente tem, as praças que a gente quer: manual de 
procedimentos para intervenção em praças. Recife: Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio 
Ambiente, 2002. 118p. 
 
LIMA, M.G de; ASSUNÇÃO, H. F. da. Estimativa da temperatura do ar no Piauí. Teresina: UFPI, 
2002. 
 
LIMA, Silvia Maria Santana Andrade. A mesma praça, o mesmo banco, as mesmas flores, o 
mesmo jardim. Tudo é igual? Transformações no espaço público: o caso da praça Pedro II, em 
Teresina, Piauí. 2001. 149 p. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Urbano) – Universidade 
Federal de Pernambuco, Recife, 2001. 
 
MACEDO, S.S. Espaços Livres. Paisagem Ambiente: ensaios. São Paulo, Faculdade de Arquitetura 
e Urbanismo, n.7, p.15-56, jun. 1995. 
 
MASCARÓ, Juan Luis; MASCARÓ, Lúcia; SOUTO, Ana Elisa; SKOWRONSKI, Aline; SOUZA, 
Luciana Rosa de; LOPES, Vivian P. Chanas. Arborização Urbana: Aspectos Ambientais, Energéticos 
e de Harmonia com a Infra-Estrutura Urbana. In: ENCONTRO NACIONAL DE PAISAGISMO EM 
ESCOLAS DE ARQUITETURA E URBANISMO NO BRASIL, 5, 2000. Rio de Janeiro. Anais... Rio 
de janeiro: FAUUFRJ, 2000. 1 CD-ROM 
 
MASCARÓ, L. E. A. R. de; MASCARÓ, J. L. Vegetação Urbana. Porto Alegre: L. Mascaró e J. 
Mascaró, 2002. 240 p. 
 
MENNEH, Marcia Halluli, COELHO, Ana Maria Antunes. O Programa dos Espaços Livres Públicos 
Urbanos Destinados ao Lazer. In: ENCONTRO NACIONAL DE PAISAGISMO EM ESCOLAS DE 
ARQUITETURA E URBANISMO NO BRASIL, 5, 2000. Rio de Janeiro. Anais... Rio de janeiro: 
FAUUFRJ, 2000. 1 CD-ROM. 
 
ROBBA, Fabio; MACEDO, Silvio Soares. Praças Brasileiras. São Paulo: Edusp, 2002. 
 
ROMERO, Marta Adriana Bustos. A arquitetura bioclimática do espaço público. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 2001. 
 
SERPA, Ângelo: Os Espaços livres de Edificação nas Periferias Urbanas um Diagnóstico Preliminar 
em São Paulo e Salvador. Paisagem Ambiente: Ensaios, São Paulo, n.10, p.189-216, dez.1997. 
 
TERESINA. Secretaria Municipal de Planejamento. Teresina em Bairros. Teresina: Prefeitura 
Municipal de Teresina. [200-]. No Prelo 
 
TRAMONTANO, Marcelo; SANTOS, Denise Mônaco dos. São Carlos, SP. Primavera de 2001. 
Condomínios fechados: um olhar arquitetônico. Disponível em: 
<http://eesc.usp.br/nomads/livraria_artigo_online_condominios_olhar.htm> Acesso em: 03/04/04. 
 



 


