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ABSTRACT 
Every city have their public spaces: streets, parks, squares, gardens, as well as others adapt informal 
improvised or no, that constitute places destined to supply a need of leisure of the community. This 
work search to evaluate the relationships of the population with the public spaces in neighborhoods of 
the South area of Teresina city, observing as the users appropriates and they recognize these free 
spaces, the adaptations made by the people, well like as the manner as use these places. 
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1.INTRODUÇÃO 
 
O espaço público é um ambiente localizado ao “ar livre”, sem barreiras que impeçam o acesso físico 
ou visual, caracterizado por seu aspecto convidativo dentro de sua liberdade individual, ou seja, não 
precisa da influência ou interferências exteriores para que seja atrativo. Segundo Farias (2000), os 
espaços públicos nos remetem à idéia de 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 
poder ser alcançados.  
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. 
 
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, constituindo a matéria-prima do 
paisagismo urbano (SERPA, 1997). 
 
Segundo Macedo (1986), os espaços livres de edificação surgem, junto às áreas edificadas, em 
decorrência da criação de sistemas viários, de recuos obrigatórios nos lotes, formando poços de 
iluminação, pátios e quintais e, ainda, da exigência de áreas para recreação e estar. 



 
As praças ajardinadas nasceram do aproveitamento de terrenos ruins e afastados da cidade. Segundo 
Segawa (1996), essas áreas já eram aproveitadas pela população para as práticas esportivas e passeios, 
sendo drenadas e urbanizadas com plantio de árvores. O autor acrescenta que o jardim público torna-se 
um monumento ao verde – espaço ao culto e ao repositório de significados da natureza idealizada pelo 
ser humano. 
 
Já, Cavalheiro e Del Picchia (1992) afirmaram que as cidades, do ponto de vista físico, podem ser 
constituídas de espaços com construções (habitação, indústria, comércio, hospitais, escolas, etc), 
espaços livres de construção (praças, parques, águas superficiais, etc) e espaços de integração urbana 
(rede rodoferroviária), sendo a distribuição desses três tipos de espaços na cidade usados como 
importante parâmetro da análise da qualidade vida. 
 
Toda cidade tem espaços públicos: ruas, parques, praças, jardins, bem como outros ambientes 
informais, improvisados ou não, que constituem locais destinados a suprir uma necessidade de lazer da 
comunidade e que sempre fizeram parte da história, com algumas modificações estruturais, mas 
sempre possuindo a mesma finalidade de socialização e entretenimento. 
 
Porém esses espaços públicos nem sempre são planejados para realizarem essa função, algumas vezes 
são ambientes que não estão sendo utilizados e a população se apropria e faz intervenções de forma 
que este se adapte às suas necessidades. Em outros casos, são locais devidamente planejados para 
servir a população, mas que podem seguir dois caminhos: a) serem adotados pelos usuários como 
espaço de convivência, de lazer, afinal conseguir satisfazer aos fins a que se destina, ou, b) serem um 
espaço que não obteve êxito em corresponder aos anseios da comunidade, que dele faria uso, 
tornando-se assim um ambiente passível de alterações por parte dos usuários ou sendo preterido por 
estes.  
 
As ruas são exemplos de espaços públicos projetados – embora nem toda rua seja planejada – que têm 
a função de servir à circulação de pessoas e que podem sofrer interferências para se amoldarem a um 
desejo de quem as utilizam, como, por exemplo, acontece em algumas ruas que durante os fins-de-
semana são transformadas em verdadeiros centros esportivos, seja para atender às brincadeiras 
infantis, seja para a realização de partidas de futebol. 
 
Os espaços públicos quando bem planejados conseguem criar uma forte relação de identificação do 
usuário / espaço, possibilitando uma maior preocupação por parte de quem utiliza essas áreas com a 
sua manutenção e preservação, uma vez que os usuários se sentem partes integrantes e intimamente 
responsáveis, principalmente quando conseguem participar ou até mesmo opinar na criação destes 
locais. Assim, a comunidade passa a valorizar muito mais estes ambientes por que contribuiu, de 
alguma forma, para sua execução. A população tem um importante papel não só como usuária, mas 
também, como fiscalizadora destes locais, pois ela constitui a maior beneficiada com a existência 
destes espaços. 
 
De acordo com Lima (2001), apesar do valor inegável do espaço livre público, como locais 
comunitários para jogos e relaxamento, como lugares de encontro e socialização, como espaços de 
expressão social e cultural, e também pelas suas qualidades estéticas e ambientais, na cidade 
contemporânea, com as crescentes opções de espaços de convivência e lazer, eles cada vez mais estão 
sendo subutilizados. 
 
Segundo Macedo (1995), 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. Observa-se que, 
grande parte de nossas praças encontra-se abandonada e degradada, não sendo devidamente apropriada 
pela população. 
 
Se as praças não são bem utilizadas, se são diariamente depredadas e ainda servem como áreas de 
marginalização isso se deve a falta de compromisso que os usuários têm com a praça. Para Cavalcanti 



(2000), quando há a falta de identidade entre a comunidade e o espaço livre proposto, quando o 
projeto contempla estruturas que não se relacionam com as aspirações da população local, esses 
ambientes tornam-se ociosos e abandonados. 
 
De acordo com Macedo (1986), em todas as cidades, mesmo naquelas como Brasília, projetadas 
totalmente, ou nos novos segmentos urbanos revitalizados, o espaço livre é tido como mero envoltório 
da arquitetura e esta como o elemento – fim da cidade. Ignora-se o cotidiano das pessoas na cidade – 
no andar, parar, brincar e jogar a céu aberto – e compromete o desenho urbano a uma direção 
segmentada e única. Como bem observa Sakata et al. (2000) o trato com o espaço público é 
extremamente delicado e a intervenção do paisagista é, muitas vezes, frágil e por isso o espaço público 
precisa ser preservado do abandono e de intervenções de cunho político e sem critérios. 
 
Atualmente com a maior ocupação do solo urbano, áreas de jardins e quintais, que funcionavam como 
opções de entretenimento, são cada vez mais difíceis nos centros urbanos. E os espaços públicos 
surgem como alternativa para suprir a carência deixada por tais ambientes. Assim, se observa a 
importância que os espaços públicos adquirem na vida moderna, em especial para as pessoas de baixa 
renda, que não podem fazer uso de outras opções de lazer, como clubes ou dos equipamentos criados 
nos condomínios fechados, ambos restritos a uma classe determinada. Conforme Macedo (1986), nas 
cidades, realmente, necessita-se de áreas livres, desenhadas, tratadas e distribuídas adequadamente, de 
modo a serem acessíveis ao todo da população.Grandes parques afastados das áreas onde moram as 
pessoas são muito menos útil à cidade do que um sistema articulado de pequenas áreas livres de 
vizinhança, pequenos parques, praças, por exemplo. 
 
Para Farias (2000), os espaços públicos (as ruas, as praças, as avenidas, os miolos de quadras dos 
conjuntos habitacionais), são considerados em muitos casos, pelo poder público como espaços 
desvinculados do cotidiano dos moradores urbanos, em especial nas periferias das cidades. 
 
Falta por parte do poder público, a conscientização do papel dos usuários na criação dos espaços 
públicos. Com planejamento, seria evitada a situação de abandono de alguns espaços, como também 
a sua depredação. As pessoas são diferentes, tem desejos distintos, não há como fazer uma praça num 
bairro de elite idêntica a uma praça em um bairro na periferia. Enquanto a classe mais abastada, possui 
inúmeras opções de lazer, nas periferias, a praça pode ser a única alternativa de entretenimento e que 
deve atender aos mais diferentes tipos de públicos desde crianças a idosos, todos desejosos dos 
mesmos benefícios. 
 
Neste trabalho foram avaliadas as relações entre diferentes tipos de usuários e as praças existentes em 
três bairros da zona sul de Teresina, observando como estes usuários se apropriam e reconhecem os 
espaços livres, identificando ainda as adaptações que realizam, bem como a forma como usam tais 
locais.  
 
 
2. DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 
Foram analisados os espaços livres de três bairros da zona Sul da cidade de Teresina, que tiveram 
início como projetos de conjuntos habitacionais, projetados para atender uma população de baixa 
renda: o conjunto habitacional do Parque Piauí, criado na década de 60; o conjunto da Bela Vista, 
datado da década de 70 e o conjunto Promorar, que teve início dos anos 80. Todos têm, atualmente, 
uma estrutura urbana já consolidada. 
 
Na criação destes bairros, que se originaram de conjuntos populares, foram reservadas áreas para 
construção de praças, seguindo o código de postura de Teresina. Mas, foi observado que nem todas as 
praças foram executadas, embora, existam, na Prefeitura Municipal de Teresina, projetos direcionados 
para este fim. Assim sendo, o espaço livre acaba sendo apropriado de alguma forma pela população 
circundante. 
 
 



3. O PARQUE PIAUÍ 
 
O conjunto do parque Piauí, construído em 1968, durante o governo de Helvídio Nunes, trata-se de um 
dos primeiros conjuntos habitacionais realizado pela COHAB, no Piauí. Segundo dados de 
TERESINA/SEMPLAN [200-], o bairro possuía, no ano de 2000, uma população de 12.950 
habitantes, com uma renda média mensal das pessoas responsáveis pelo domicílio de R$ 617,20 
(seiscentos e dezessete reais e vinte centavos). 
 
3.1. Praças e Espaços Livres 
 
O conjunto Parque Piauí, o mais antigo dos bairros estudados, possui um total de dez praças que são: 
Praça São Pedro, Praça da União, Praça da Faveira, Praça das Crianças, Praça da Integração, Praça das 
Ações Comunitárias, Praça Vereador Paulo Fortes, Praça das Mangueiras, Praça da Concórdia e Praça 
João Evangelista. Além disso, o bairro conta com dois espaços reservados para praças, cujos projetos 
nunca foram executados. A comunidade, então, se apossou destes espaços, apropriando-se como foi 
possível com a criação de campos de futebol, ou estacionamento ou, para bares (Figura 1). 
 

  
Figura 1. Vista geral de dois espaço livres, apropriados pela comunidade, no Parque Piauí. 

Foto: Marta Raquel Alves 
 
As praças do bairro Parque Piauí são as mais bem conservadas de todas as praças pesquisadas, além de 
terem os projetos mais elaborados. A comunidade do entorno é a principal responsável pelo bom 
estado de conservação destes espaços, plantando as espécies vegetais, e ainda, com alguns moradores 
chegando a reservar um pouco do seu tempo para a limpeza da praça. São eles, também, responsáveis 
pela confecção de alguns equipamentos, tais como bancos feitos de troncos ou de madeira (Figura 2), 
que mesmo de forma improvisada, conseguem atingir seus objetivos. Ocorre, ainda, que há moradores 
que transportam as cadeiras de casa para a praça, fazendo com que ela seja uma extensão de sua casa 
(Figura 3).  
A praça é encarada como um apêndice de suas moradias, um espaço íntimo o bastante para os 
moradores poderem realizar atividades que costumam desempenhar em casa, como também para 
fazerem as alterações que acham necessárias para que seja criada uma identidade praça –usuário. Não 
é de se admirar que essa afinidade que os moradores cultivam com as praças se reflita na estrutura 
destas, por meio de cuidados com a manutenção, preservação e com a estética. 
 



  
Figura 2. Bancos improvisados na 

Praça da União. 
Foto: Marta Raquel Alves 

Figura 3. Usuários com cadeiras trazidas de casa para a praça 
São Pedro. 

Foto: Marta Raquel Alves 
 
Como as praças ficam a uma pequena distância das casas e as ruas que as separam não têm grande 
fluxo de veículos, ocorre uma maior relação de proximidade entre a praça e a comunidade. Mas 
convêm ressaltar que, as praças mais bem preservadas são justamente as que têm um entorno formado 
de residências e que as ruas existentes entre elas não tem um fluxo intenso de veículos, sendo 
consideradas como um passeio da praça. 
 
Quanto mais movimentada a rua, maior a dificuldade para se deslocar à praça, em especial para seus 
maiores usuários, que são as crianças e idosos. Ou seja, a intensidade de movimento da rua pode servir 
como um freio para a utilização do espaço. Isso pode ser comprovado ao se observar que as praças do 
Parque Piauí, que têm uma avenida separando seus espaços das casas são as que têm uma menor 
quantidade de usuários, e também, são as que se encontram em pior estado de conservação. 
 
O fator de proximidade entre residências e a praça faz com que o espaço da praça seja mais bem 
utilizado. Por meio de pesquisas sobre fatores que determinam um bom uso da praça, Faria e Trigueiro 
(2000), destacam que edifícios, sobretudo moradias com visadas e acessos diretos para a praça são 
fatores importantes para seu bom uso, podendo, inclusive, contribuir para compensar aspectos 
configuracionais e fatores adversos. 
 
As praças do bairro Parque Piauí mais bem conservadas são as que possuem um entorno formado 
predominantemente por residências, isto por que os moradores são os principais responsáveis pelo 
estado de conservação dos espaços (Figuras 4 e 5), eles se encarregam pela arborização das praças, 
desde sua construção até os dias atuais. 
 



  
Figura 4. Vegetação implantada pela população, 

Praça da Concórdia; 
Foto: Marta Raquel Alves 

Figura 5. Conservação da praça, Praça das Ações 
Comunitárias; 

Foto: Marta Raquel Alves 
 
Todas as praças do Parque Piauí, com apenas uma exceção, são espaços projetados para a 
contemplação, onde os equipamentos empregados se restringem aos bancos. Faltam lixeiras e 
telefones públicos. Foi observado ainda que os bancos são sempre preteridos, quando há a 
possibilidade de se trazer cadeiras da própria casa, mesmo que estejam localizados à sombra. 
 
A praça é encarada como um apêndice de suas moradias, um espaço íntimo o bastante para poderem 
realizar atividades que costumam desempenhar em casa, como também para fazerem as alterações que 
acham necessárias para que seja criada uma identidade praça –usuário. Não é de se admirar que essa 
afinidade que os moradores cultivam com as praças se reflita na estrutura destas, por meio de cuidados 
com a manutenção, preservação e com a estética. 
 
Nas praças visitadas foi verificada a falta de preocupação com os equipamentos como lixeiras, 
telefones públicos e principalmente com a escolha da vegetação empregada e do posicionamento dos 
bancos que se encontram, a maior parte do tempo, expostos ao sol. 
 
 
4. CONJUNTO HABITACIONAL BELA VISTA 
 
O conjunto habitacional Bela Vista foi criado em 1976, pela COHAB, como o nome de Conjunto 
Habitacional Bela Vista I e em 1981 foi criado o Conjunto Habitacional Bela Vista II, sendo 
posteriormente criado o bairro Bela Vista.  
 
No ano de 2000, sua população era de 12.470 habitantes, com renda média mensal das pessoas 
responsáveis pelo domicílio de R$ 518,77 (quinhentos e dezoito reais e setenta e sete centavos), 
segundo dados de TERESINA/SEMPLAN [200-]. 
 
4.1. Praças e Espaços Livres 
 
No caso do conjunto habitacional do Bela Vista, a quantidade de projetos de praças executadas é bem 
menor do que no bairro do Parque Piauí. O conjunto Bela Vista conta com um total de sete praças 
construídas, que são: Praça dos Esportes Maria da Consolação Bela Vista II, Praça Espaço Cívico e 
Cultural, Praça Expedito Resende, Praça Raimundo Nonato Vera Cruz, Praça da Amizade e as 
Pracinhas do Bela Vista I e Bela Vista II. Além destas praças, o bairro conta com oito espaços livres 
não construídos. 
 
Estes espaços livres são usados como campo de futebol, estacionamentos para os carros da 
comunidade circunvizinha, e, principalmente é apropriada pelos bares. Convém ressaltar que estes 
bares ao se apoderarem do ambiente acabam se responsabilizando por sua preservação e arborização e 
pela colocação de equipamentos, como brinquedos infantis (Figura 6).  



 
Já no caso dos moradores que utilizam tais locais como estacionamento, eles chegam a cultivar 
algumas espécies vegetais, mas com propósito de que estas proporcionem sombreamento para os 
carros. Foi observado o plantio pela população de mudas de árvores, como também o cuidado na sua  
preservação, com a improvisação de equipamentos, usando-se garrafas de refrigerantes, para regar as 
mudas (Figura 7).  
 
De qualquer forma, tanto os usuários do conjunto Bela Vista quanto os do Parque Piauí, tentam criar 
condições para que estes espaços sejam utilizados e que não sirvam como ambientes de 
marginalização, ou seja, há uma preocupação pela humanização de tais locais. 
 

  
Figura 6. Equipamentos implantados por bares, em 

um dos espaços livres. 
Foto: Marta Raquel Alves 

Figura 7. Preocupação com arborização, com uso 
de garrafas de refrigerantes para regar. 

Foto: Marta Raquel Alves. 
 
As praças do Conjunto Bela Vista que têm entorno formado por casas são as mais bem conservadas, 
da mesma forma como acontece no Parque Piauí. Os usuários adotam as praças como se elas fossem 
uma extensão de suas casas, cultivam plantas ornamentais, limpam os passeios, recebem os amigos e 
desta forma se responsabilizam pela manutenção e preservação deste espaço coletivo. Há assim uma 
identificação usuário-praça que beneficia a ambos.  
 
Já no caso de praças que tem entorno predominantemente comercial não se observa o mesmo cuidado 
com os espaços públicos, a praça é encarada como espaço de todos, mas ninguém assume a 
responsabilidade por sua manutenção, ou seja, já que é um espaço coletivo, cabe a Prefeitura, e 
somente ela, se responsabilizar pela manutenção e preservação do ambiente. Mas, ainda assim, as 
pessoas que tem casa defronte às praças costumam cuidar do espaço que identificam como seu, isto é, 
aquele que está mais próximo da residência como se fosse também uma extensão de suas moradias. 
 
Outro ponto importante, que foi detectado nas praças do conjunto Bela Vista, foi a necessidade dos 
usuários criarem laços de identificação com a praça, que costumam usar. Além de intervirem na sua 
estrutura para produzirem equipamentos que achavam necessários e que o projetista, por desconhecer 
as necessidades os usuários da praça, não apontou como imprescindível à colocação de tais aparelhos. 
Desta forma, eles pintam as paredes existentes com temas que têm afinidades (Figura 8), e também, 
constroem os equipamentos que acham essenciais, como a cesta de basquete (Figura 9) 
 



  
Figura 8. Pinturas na Parede, na quadra de 

esportes da Praça Expedito Resende; 
Foto: Marta Raquel Alves 

Figura 9. Equipamentos improvisados, na Praça 
Expedito Resende. 

Foto: Marta Raquel Alves 
 
 
5. O CONJUNTO HABITACIONAL PROMORAR 
 
O conjunto habitacional Promorar, criado em 1982, é um dos maiores conjuntos habitacionais de 
Teresina e visava a erradicação de favelas, tendo recebido o mesmo nome do programa do Governo 
Federal destinado à erradicação de favelas: Promorar. O conjunto recebeu, entre outras, cerca de duas 
mil famílias as quais haviam invadido um terreno da Chesf, que se estendia do Rio Parnaíba a Av. 
Tancredo Neves (BR-316), e que haviam construído um grande aglomerado de casas de palha sob os 
fios de alta tensão.  
 
Segundo dados do ano de 2000, o conjunto Promorar contava com uma população local de 20.823 
habitantes, apresentando uma renda média mensal das pessoas responsáveis pelo domicílio de R$ 
337,99 (trezentos e trinta e sete reais e noventa e nove centavos) (TERESINA/SEMPLAN [200-]). 
 
O bairro tem quase toda sua área ocupada pelo conjunto e, oficializado como Promorar, é um dos mais 
populosos da cidade, e possui a população com a menor renda dos três bairros estudados.  
 
5.1. Praças e Espaços Livres 
 
Ao todo são oito praças construídas e três espaços livres. Aqui também os espaços livres foram 
apossados por bares que se encarregam de cuidar da região circunvizinha ao bar, mas deixam o 
restante do espaço sem cuidados, com muito lixo e aspecto de abandono. A Prefeitura tem 
funcionários para tratarem da manutenção das praças, porém não há quem cuide destes espaços livres. 
 
As praças do conjunto são intensamente usadas pela comunidade local, durante todos os dias da 
semana, em especial durante o final da tarde. O uso intenso dos espaços públicos se deve ao fato de 
que a comunidade não tem acesso a outras opções de lazer, devido à baixa renda da população. Então, 
gastos com entretenimento e lazer são restritos, fazendo com que a população, de uma maneira geral, 
procure aproveitar as opções de lazer que o bairro oferece. 
 
Diferentemente dos outros bairros estudados, os usuários das praças do conjunto Promorar não se 
restringem as pessoas que moram nas proximidades dessas, mas a toda comunidade que habita o 
bairro, principalmente nos fins-de-semana eles se dirigem às praças do bairro independente da 
distância destas para suas casas. Os projetistas aproveitaram estes fatos para criar ambientes que 
priorizassem a realização de esportes, como também utilizaram passeios largos (Figura 10), que 
possibilitassem a harmonia de pedestres e ciclistas (em especial crianças) e muito espaço aberto para a 
realização de atividades culturais, implantação de parques e circos (Figura 11). 
 



  
Figura 10. Passeios largos da Praça da Bíblia.  

Foto: Marta Raquel Alves 
Figura 11. Parque instalado na praça da Bíblia; 

Foto: Marta Raquel Alves; 
 
Na Praça da Bíblia, o espaço é usado para contemplação, já que tem uma considerável área verde que 
é bem preservada (Figura 12). A praça atrai, também, muitos casais de namorados (Figura13), sendo 
eles, depois das crianças, os maiores usuários da praça. Também é grande a quantidade de pessoas que 
usam a praça para circulação e há os que a utilizam como ambiente de lazer ativo, como jogar futebol 
nas partes gramadas, ou andar de bicicleta, correr e brincar no parquinho. 
 

  
Figura 12. Área verde bem preservada; 

Foto: Marta Raquel Alves 
Figura 13. Casais em pontos mais reservados 

Foto: Marta Raquel Alves; 
 
Trata-se de um espaço muito utilizado pela comunidade do entorno e proximidades, e que aos fins-de-
semana tem um grande fluxo de usuários que vão desde crianças até adultos. Como próximo à praça 
existem muitos bares. A praça acaba se tornando uma extensão destes comércios e também um local 
onde os pais podem deixar suas crianças enquanto se divertem nos bares. Na praça também são 
colocados pequenos parques aos fins-de-semana, o que propicia um aumento do número de visitantes. 
A área pavimentada é bem extensa e permite o passeio de bicicleta sem prejudicar os pedestres. 
 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Percebe-se nos espaços estudados que há falta de certos equipamentos e que a população do entorno 
cria mecanismos e para adaptar estes espaços às suas necessidades, da melhor maneira possível. 
 
Os espaços livres, sem urbanização, são apropriados pela comunidade, de forma improvisada, que cria 
áreas, principalmente, para a prática de esporte, mais especificamente para o futebol. Estes espaços são 
usados, também, para outras atividades, tais como para implantação de quiosques, que funcionam 
como bares e lanchonetes.  
As pessoas que moram no entorno também usam a praça como uma extensão de seus quintais e 
jardins, cultivando desta forma na praça plantas que lhe agradam. Na maioria das vezes, as espécies 



vegetais destoam do projeto original, ocorrendo ainda o uso de espécies não aconselhadas para 
espaços públicos, por serem tóxicas, como é o caso da espirradeira (Nerium oleander). 
 
Foi observado que, as praças mais bem conservadas são aquelas cujos moradores do entorno têm um 
contato mais próximo com as praças, ou seja, aquelas cujas ruas que separam as casas da praça não 
tem um fluxo intenso de veículos, sendo consideradas como um passeio da praça, o que proporciona 
uma maior relação de proximidade praça-comunidade. 
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