Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE
1360

RESUMOS DE PESQUISA ....................................................................................................... 1361
RESUMOS (Artigos Completos) ............................................................................................. 1363
RELATOS DE EXPERIÊNCIA .................................................................................................... 1369

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2018. ISSN: 1677-6321

Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE
1361

RESUMOS DE PESQUISA
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E SISTEMA DE DRENAGEM URBANO - ESTUDO SOBRE O PARQUE DO POVO
EM PRESIDENTE PRUDENTE - SP ................................................................................................................. 1362

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2018. ISSN: 1677-6321

Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE
1362

Pesquisa (ENAPI )
Comunicação oral

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
Ciências Sociais Aplicadas
Planejamento Urbano e Regional

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E SISTEMA DE DRENAGEM URBANO - ESTUDO SOBRE O PARQUE DO
POVO EM PRESIDENTE PRUDENTE - SP
ADRIANA EMI BUCHLER OTAKARA
ALBA REGINA AZEVEDO ARANA
As cidades estão em constante expansão e não podem parar, e visando a redução das
consequências desse desenvolvimento são propostas práticas que visa a implantação de cidades
inteligentes - tratar o espaço urbano de forma integrada aplicando com eficiência o que se
entende por planejamento urbano. A pesquisa se mostra relevante ao trabalhar em conjunto o
sistema de drenagem das águas pluviais e os resíduos sólidos urbanos, pensando a gestão do meio
ambiente na área urbana de forma mais integrada com o objetivo de garantir a preservação
ambiental e a qualidade de vida da população local, a fim de identificar os riscos a saúde advindos
com as águas contaminadas com resíduos urbanos nas áreas, tendo como foco de estudo o
sistema de drenagem presente do Parque do Povo em Presidente Prudente - SP. Discutir a
influência do Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos na eficiência dos sistemas de
drenagem na área urbana do "Parque do Povo", enfocando na importância da implantação da
gestão do sistema integrado de drenagem das águas pluviais em Presidente Prudente - SP. A
metodologia utilizada nesta pesquisa foi baseada na investigação qualitativa e quantitativa,
utilizando-se de levantamento bibliográfico, da pesquisa de levantamento, pesquisa documental,
coleta de dados e materiais e da observação direta intensiva. Verifica-se que a cidade ainda não
apresenta um efetivo plano de manejo das águas pluviais e que o atual sistema de drenagem não
possui nenhuma relação com o sistema de varrição dos resíduos sólidos urbanos (RSU), tornando
o sistema vulnerável a obstruções e/ou contaminação das águas por parte de poluentes advindos
principalmente dos resíduos do sistema viário. O estudo evidencia o valor dos programas de
drenagem urbana sustentável que sejam articulados com as políticas de desenvolvimento urbano
e aos estudos acadêmicos, para que se consiga minimizar os impactos causados pelas águas
pluviais sobre a área urbana, mas principalmente sobre o meio ambiente. Conclui-se que um bom
programa para as áreas urbanas deve estar em constante revisão, adequar-se aos princípios da
sustentabilidade, utilizar-se dos dados registrados pelos estudos acadêmicos e manter uma
integração entre todos os sistemas do planejamento da cidade para que sua eficiência seja
garantida. CAPES
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CAMPUS 2 DA UNOESTE EM PRESIDENTE PRUDENTE - SP: REPENSANDO SEUS PERCURSOS
SAMARA PERUZZO GUSMAN
YEDA RUIZ MARIA
O Campus Universitário, localizado no município de Presidente Prudente - SP, foi estudado a fim
de ampliar a apropriação da caminhada e da bicicleta dentro da estrutura do objeto de estudo,
respeitando a massa verde existente para promover a harmonia entre o meio construído e o meio
natural, beneficiando, assim, seu usuário. Toda a estrutura construída que compõe o campus foi
estudada em seus aspectos funcionais para entender a dinâmica dos deslocamentos feitos pelos
diferentes tipos de usuários do local. Percebeu-se, portanto, a organização desfavorável do
Campus 2 para as pessoas que não fazem nenhum tipo de deslocamento através de automóvel ali.
A partir dos resultados das análises do local sob a luz da Mobilidade Sustentável e da
Infraestrutura verde, buscam-se diretrizes de adequação para a problemática levantada.
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ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER - PROJETO URBANÍSTICO PARA O BALNEÁRIO MUNICIPAL DE
PAULICÉIA / SP
LUANA AKINAGA MAROTTI
YEDA RUIZ MARIA
O presente trabalho apresentará breves definições que englobam os conceitos de espaço público,
lazer e turismo e a relação com a área em estudo. Tendo como objetivo a compreensão do local,
através dos usos atuais, pontuando suas carências e potencialidades, levantando as atividades de
lazer já existentes na cidade e no Balneário Municipal de Paulicéia - SP, para agregar maior valor
ao espaço. Assim, o estudo se deu por meio da pesquisa bibliográfica, análises do objeto de estudo
e seu entorno, através de fotos e visitas in loco. Resultando na observação de que há carência de
espaços públicos de lazer na cidade e o Balneário sendo o principal meio de suprir essas
necessidades. Portanto, o espaço de estudo em questão, se encontra subutilizado pela falta de
infraestrutura e variedade de usos, que permita que o local se torne o principal meio de lazer para
a população e turistas da cidade.
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HABITAÇÃO SOCIAL EM BATAGUASSU - MS: ANÁLISES E DIRETRIZES
MAYARA PISSUTTI ALBANO VIEIRA
FLÓRIAN GONÇALVES ALONSO MERIQUE
A habitação é reconhecida como um direito básico para sobrevivência, contudo, as ações
governamentais levaram um longo tempo para se posicionarem no sentido de amenizar o déficit
existente desde o final do século XIX. As políticas públicas tiveram suas primeiras grandes
construções de conjuntos habitacionais de interesse social associadas a problemas urbanísticos e
projetuais que são frequentemente vistos na realidade das cidades brasileiras, entre eles, as
grandes escalas com aparências homogêneas, com má qualidade construtiva e sem integração à
malha urbana já consolidada. Em 2009, a criação Programa Minha Casa Minha Vida consolidou
mudanças que estavam sendo construídas em gestões anteriores, sendo a sua produção a maior
até o presente momento. Dada a importância do tema, o presente trabalho objetivou levantar a
produção habitacional em Bataguassu - MS, bem como o déficit existente e, propor diretrizes para
um novo conjunto de habitação social. Tendo como metodologia levantamentos bibliográficos,
documentais e de campo.
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POPULACAO MARGINALIZADA NA AREA CENTRAL DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP
FELIPE GASQUEZ DE MORAIS
MARIA GABRIELA SALVINO CONTRE
MOISÉS HENRIQUE DOS SANTOS LEONEL
VICTOR MARTINS DE AGUIAR
YEDA RUIZ MARIA
RESUMO As apropriações dos espaços públicos são como um mecanismo de defesa e
superação da população aos modelos urbanísticos impostos. Na cidade de Presidente PrudenteSP, como produto da atratividade comercial e constante fluxo de pessoas, atividades variadas
foram surgindo, dentre elas apropriações de pessoas marginalizadas, como prostituição de rua,
usuários de drogas ilícitas e moradores em situação de rua. Para a compreensão das relações
entre os modos de apropriação dos espaços públicos, o presente artigo propõe analisar a área
central da cidade de Presidente Prudente em busca de entender como os espaços públicos tem-se
transformado nesta área. Para isso, foram realizados mapeamentos dos espaços públicos que
estão sendo apropriados e observações in loco para entender as formas de apropriação da
população marginalizada.
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QUALIDADE AMBIENTAL E URBANA NA HABITAÇÃO SOCIAL EM PRESIDENTE PRUDENTE - SP: O
CASO DO CONJUNTO HABITACIONAL ANA JACINTA
MAYARA PISSUTTI ALBANO VIEIRA
FERNANDA FONSECA DE OLIVEIRA
JEAN GUILHERME OLIVEIRA
TIAGO BONFIM DIAS
O direito à moradia adequada tornou-se reconhecido e aceito pela comunidade internacional
desde a sua inclusão na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, cujo texto, em seu
artigo 25, afirma que todos têm o direito a um padrão de vida adequado à saúde e bem-estar da
família, incluindo alimentação, vestimenta, cuidados médicos e os serviços sociais necessários. No
Brasil, baixa qualidade construtiva e arquitetônica marca a produção da habitação social,
culminando na diminuição da qualidade de vida dos beneficiados e em problemas ambientais.
Sendo assim, o objetivo do presente trabalho é apresentar levantamentos e análises do conjunto
habitacional Ana Jacinta, localizado na cidade de Presidente Prudente - SP, a fim de avaliar a
qualidade ambiental e urbana no momento da entrega das unidades para os beneficiados no início
da década de 1990. A metodologia se baseia em levantamentos bibliográficos e documentais.
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VILA MARCONDES E VILA FURQUIM EM PRESIDENTE PRUDENTE/SP - PASSIVEIS DE
CENTRALIDADES URBANAS
MARIANE MIRANDA SANT' ANA
YEDA RUIZ MARIA
A estrutura urbana é formada por um conjunto de elementos que se interrelacionam, de maneira
que alterações em um deles modificam os demais elementos e suas relações. A compreensão de
seu papel na estrutura espacial das cidades subsidia análises da dinâmica que envolve o espaço e
seus usuários. Estas análises permitem reconhecer subcentros que, por sua magnitude e
importância local e regional, geram impactos na estrutura espacial das cidades. Terrenos
existentes nos Bairros Vila Marcondes e Vila Furquim em Presidente Prudente - SP, sao locais a
merce da especulacao imobiiaria. O presente trabalho tem como objetivo buscar soluções para os
impactos que intervençoes podem induz a centralidade, haja visto ser uma área despreparada e
com grande discrepância, social. Pode-se compreender então, que um espaço urbano com
adequado planejamento requer muito menos alterações urbanas, as quais são muito complexas
para serem realizadas em um espaço já consolidado. Levando em consideração os quatro pontos
de análises apresentados no presente trabalho, observa-se então a importância do estudo do
zoneamento urbano e análise do uso e ocupação, além da infraestrutura disponível na região para
a demanda que virá a surgir e ainda a especulação imobiliária e o perfil socioeconômico local que
estão vinculados, interferindo diretamente no outro. Se conclui que é de suma relevância a
aplicação de políticas públicas eficazes, voltadas à melhoria da dinâmica que acontece no espaço
urbano. Ainda, observa-se como a dinâmica se relaciona de acordo com o interesse do poder
público. Deve-se procurar apresentar diretrizes para possíveis soluções ou melhorias com foco na
qualidade de vida e bem estar da população. A partir de suposta inserção de um comércio, foi
possível observar impactos urbanos que podem vir a surgir com projetos desse porte o qual muda
a dinâmica existente na região e assim um correto direcionamento com diretrizes urbanas focadas
nos problemas deve ser gerado.
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