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INTRODUÇÃO 

O ritmo de crescimento das cidades da América Latina aponta para a necessidade do 

aperfeiçoamento das técnicas voltadas para o ordenamento territorial. No Brasil, observou-

se ao longo do século XX, a passagem de uma vivência de predominância rural para um 

contexto de intensa urbanização sem que houvesse acompanhamento proporcional em 

termos normativos. A despeito das diversas conseqüências de ordem social, econômica e 

ambiental ocorridas ao longo deste processo de urbanização, este trabalho preocupa-se em 

particular com os impactos sobre a paisagem. De modo especial, os impactos aqui tratados 

referem-se à perda das referências paisagísticas gerada, em grande parte, pela obstrução 

da visibilidade das mesmas, em função da forma construtiva ocorrida em seu entorno. Neste 

sentido, cabe apontar a altura das construções como fator preponderante, embora não seja 

o único, para a rapidez e difícil reversão dos efeitos sobre a paisagem. A preocupação aqui 

apontada adquire papel ainda mais relevante, considerando o fato de que a verticalização 

de construções, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, caracteriza-se como 

fenômeno recorrente nas cidades latino-americanas de médio e grande porte. O 

zoneamento urbanístico, por sua vez, como instrumento de controle construtivo, vem sendo 

implementado, especialmente no Brasil, de modo a gerar ambiente urbano padronizante, 

raramente atento às peculiaridades paisagísticas. Além disso, é comum a ocorrência de 

constantes alterações no conteúdo do instrumento, ao sabor de interesses diretamente 

relacionados ao capital imobiliário. 

Em atenção ao processo aqui descrito e ao potencial das referências paisagísticas como 

elemento de identidade procurou-se formular pesquisa intitulada Método para análise e 

construção da paisagem urbana. Esta busca desenvolver técnicas de controle da ocupação 

do solo urbano, de modo a valorizar elementos referenciais da paisagem. O método objetiva 

demonstrar, a partir de simulação gráfica tridimensional, a forma de ocupação urbana 

adequada para determinado contexto paisagístico, contribuindo, entre outros aspectos, para 

                                                 
1 Universidade Federal do Espírito Santo 
eneida@npd.ufes.br 
2 gaia_ufes@pop.com.br 

 9222 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

revisão do zoneamento urbanístico. Esta revisão tende a retirar o caráter padronizante 

característico deste instrumento, atuando no âmbito relacionado à estética urbana. 

Considerando os primeiros resultados dessa pesquisa é possível indicar os 

procedimentos metodológicos básicos. São eles: identificação das referências paisagísticas, 

eleição dos pontos de vista privilegiados, definição dos níveis de percepção desejados, 

mapeamento da localização e do porte das construções existentes no entorno, estudo para 

garantia de acessibilidade ao referencial paisagístico, simulação gráfica para determinação 

de formas futuras de ocupação urbana e proposição de instrumentos urbanísticos que 

viabilizem a realização da proposta. 

Diante dos diversos procedimentos metodológicos, este artigo tem como objetivo 

ressaltar a importância da etapa referente à definição dos níveis de percepção desejados, 

atuando especialmente na identificação e classificação dos níveis de percepção de 

determinado elemento na paisagem. Esta etapa é antecedida de percurso no entorno do 

elemento paisagístico em foco, para mapeamento e registros fotográficos, documentando a 

visualização possibilitada nos pontos de vista identificados no percurso. Este procedimento 

permite análise e classificação dos níveis de percepção do elemento estudado, que deve 

variar desde uma ampla possibilidade de visualização, ressaltando seu destaque 

paisagístico, até possibilidades reduzidas, percebidas à distância. Assinala-se a importância 

desta etapa no contexto geral do método. Isto porque o debate a cerca dos níveis de 

percepção a serem preservados em cada situação é fundamental para prosseguimento da 

etapa metodológica referente à simulação das formas construtivas que garantam, 

futuramente, a preservação de determinada visibilidade paisagística. 

A demonstração prática do método aborda a visibilidade dos morros na paisagem de 

Vitória, capital do estado do Espírito Santo (Brasil), por serem estes elementos naturais de 

forte imageabilidade e componentes fundamentais na formação da identidade da cidade. 

Cabe assinalar que, a exemplo de outras cidades da América Latina, Vitória vem passando 

por processo de verticalização de construções, iniciado a partir da segunda metade da 

década de 1940. Trata-se de processo que até meados da década de 1970 causou 

significativas transformações na paisagem da área central da cidade, situação que incide 

atualmente sobre a região leste do município. Nesta localização tem destaque o bairro Praia 

do Canto que polariza os bairros adjacentes, irradiando a estes o interesse imobiliário do 

qual se constitui foco. Toda esta região encontra-se então, sob a iminência de anulação de 

suas referências paisagísticas em função da obstrução de visibilidade e da restrição de 

acesso, a estas referências, diretamente vinculadas à forma de construção imobiliária 

vigente. Tendo em vista a idéia de contribuir para reverter este processo, o experimento 

relacionado ao método em estudo e conseqüentemente à etapa metodológica referente aos 
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níveis de percepção aqui apresentada recai de modo específico sobre a visibilidade do 

Morro do Guajuru, situado no bairro da Praia do Canto em Vitória (ES). 

VISIBILIDADE E CLASSIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE PERCEPÇÃO 

Conhecido também como Morro do Cruzeiro, o Guajuru apresenta então, entorno 

intensamente verticalizado, encontrando-se atualmente, no foco do interesse imobiliário 

local. Recorrendo-se à história e à análise do projeto original para o lugar, foi possível 

constatar a previsão de ampla possibilidade de acesso e de percepção deste na paisagem, 

em função do traçado projetado e do porte das edificações previstas à época. As alterações 

de parcelamento e mais recentemente o processo de verticalização de construções vêm 

ocasionando, conforme já mencionado, restrição de acesso e de visibilidade deste marco 

paisagístico. 

O Plano Diretor Urbano de Vitória apesar de prever restrições à altura das 

edificações no entorno próximo ao morro, não garante a permanência deste como referência 

na paisagem. Isto porque a altura permitida não atende ao interesse de visibilidade a partir 

de pontos de vistas significativos do entorno e também porque os interesses de visibilidade 

extrapolam o entorno imediato, abrangendo área de fato mais ampla do que a estabelecida 

pelo zoneamento do plano. Ainda assim, nota-se a permanência de oportunidades 

significativas de percepção do Guajuru na paisagem. Em grande parte estas oportunidades 

sobrevivem graças ao desinteresse do mercado imobiliário em edificar construções na altura 

permitida na região próxima ao morro. No entanto, trata-se de situação bastante instável, 

tendo em vista os movimentos políticos e econômicos em curso em busca de promover 

alterações das normas para alcançar verticalização mais significativa no local, visando lucro. 
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Figura 1- Mapa de visibilidade  

Em meio a este contexto e com o intuito de manter ou recuperar acesso e 

visibilidade, antecedendo ao estudo sobre os níveis de percepção, procedeu-se o registro 

em mapa das zonas de visualização do Morro do Guajuru tomando como referência o 
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método desenvolvido por Kolsdorf (1996). Este mapeamento foi elaborado em campo, 

acompanhado de registro fotográfico, seguido de digitalização de mapas e fotos. O 

mapeamento documentado na figura 1 abrange a área comprometida com a visibilidade do 

Guajuru e por isso área sujeita à restrição quanto à altura e implantação de construções. 

Neste sentido, trata-se então de área a ser considerada para efeito de reformulação do atual 

zoneamento, correspondendo à zona urbanística de caráter extremamente especial. 

A documentação do mapeamento registrado na figura 1 ocorreu em duas etapas: 

inicialmente abrangendo o entorno imediato do morro e posteriormente, visibilidades mais 

distantes. 

Analisando a visibilidade a partir do entorno imediato, Pereira (2004) classificou as 

diversas possibilidades de visualização do Morro em 4 (quatro) níveis de percepção, sendo 

o nível 1 o de visibilidade mais ampla e o nível 4, o de visibilidade mais reduzida. As 

visibilidades mais distantes resultaram em um quinto nível de percepção, determinado 

posteriormente. As figuras 2, 3, 4, 5 e 6 a seguir ilustram a classificação. 

    
Figura 2  Figura 3     Figura 4              Figura 5                 Figura 6 

 

Cabe assinalar que os quatro primeiros níveis de percepção relacionam-se a um 

potencial decrescente de reconhecimento da configuração do elemento paisagístico em 

questão. O quinto nível, por sua vez, encontra-se mais relacionado à distância, 

correspondendo, neste caso, a diversas dimensões de visibilidade do elemento considerado. 

ANÁLISE DOS NÍVEIS DE PERCEPÇÃO 

A classificação aqui exposta permite observar que, interferem na percepção do elemento 

paisagístico em questão, aspectos como: forma, dimensão e distância do observador. A 

partir desta aproximação inicial, procurou-se associar a classificação desenvolvida a outras 

referências, com o intuito de aprofundar a análise a respeito de cada um desses cinco níveis 

de percepção da paisagem. 

Para Ching (1998, p. 34): 

Forma é um termo abrangente que tem vários significados. Pode se referir a uma 

experiência externa passível de ser reconhecida, como a de uma cadeira ou de um 

corpo humano que se senta nela. Pode também aludir a uma condição particular 

na qual algo atua ou se manifesta, como quando falamos de água na forma de 
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gelo ou vapor. 

Em alusão à abrangência da terminologia forma expressa por Ching é que tomamos dele 

emprestado os conceitos de formato, tamanho, cor e textura, indicados a seguir, para 

avaliação dos níveis de percepção estabelecidos (1998, p. 34): 

(...) Formato: O contorno característico ou configuração da superfície de uma 

forma particular. Formato é o principal aspecto através do qual identificamos e 

classificamos as formas. 

Tamanho: as dimensões físicas de comprimento, largura e profundidade de 

uma forma. Embora essas dimensões determinem as proporções de uma 

forma, sua escala é determinada por seu tamanho relativo a outras formas de 

seu contexto. 

Cor: Um fenômeno de luz e percepção visual que pode ser descrito em 

termos da percepção que um indivíduo em de seu ambiente. Também afeta o 

peso visual de uma forma. 

Textura: Qualidade visual e especialmente tátil conferida a uma superfície 

pelo tamanho, formato, disposição e proporção das partes. A textura também 

determina o grau em que as superfícies de uma forma refletem e absorvem a 

luz incidente.(...) 

Ching trata ainda de propriedades relacionadas às formas responsáveis pelo padrão 

e composição de elementos, como posição, orientação e inércia visual, conceituadas a 

seguir (1998, p. 35): 

(...) Posição: A situação de uma forma relativamente ao seu ambiente ou 

campo visual dentro do qual é vista. 

Orientação: A direção de uma forma relativamente ao plano do solo, aos 

pontos cardeais, outras formas ou ao observador. 

Inércia visual: O grau de concentração e estabilidade de uma forma. A 

inércia visual de uma forma depende de sua geometria, assim como sua 

orientação relativamente ao plano do solo, à atração da gravidade e a nossa 

linha de visão.(...) 

Ching alerta ainda sobre o vínculo entre essas propriedades da forma e a maneira 

com que as formas são observadas. Neste sentido, refere-se: à variação quanto à 

percepção da forma a depender do ângulo de visão, à variação quanto à percepção de 

tamanho relacionada à distância, ao entendimento de formato e estrutura em relação às 
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condições de luz e à capacidade de percepção e identificação da forma em função do 

campo visual que a circunda. 

Assim, vale ainda assinalar que para Ching (1998, p.36): 

(...) O formato se refere ao perfil característico de uma figura plana ou à 

configuração da superfície de uma forma volumétrica. É o principal meio pelo 

qual reconhecemos, identificamos e classificamos figuras e formas 

determinadas. Nossa percepção de formato depende do grau de contraste 

visual existente ao longo do contorno que separa uma figura de seu fundo, ou 

entre uma forma e seu campo.(...) 

Este conjunto de conceitos estimulou a formulação de classificação denominada 

formas de obstrução do elemento paisagístico paralelamente à classificação estabelecida 

correspondente aos níveis de percepção. As formas de obstrução tomam como referência 

principal o campo visual que delimita o elemento paisagístico em observação, 

caracterizando-se, no caso analisado, pelas seguintes formas: 

Tipo “U”: os elementos que atuam como barreira visual formam uma espécie de “U”, 

geralmente composto por dois edifícios de múltiplos andares e uma edificação mais baixa 

entre eles; 

Tipo “L”: os elementos que atuam como barreira visual formam uma espécie de “L”, 

geralmente composto por um edifício de múltiplos andares, seguido de edificações mais 

baixas e, 

Tipo “II”: os elementos que atuam como barreira visual formam uma espécie de “II”, 

geralmente composto por dois edifícios de múltiplos andares com espaço “vazio” entre eles. 

Para análise dos níveis de percepção foram adotados como referência os elementos: 

formato, tamanho, cor, textura e distância, em alusão aos conceitos já expostos. A seguir, 

cada um destes elementos encontram-se comentados por nível de percepção. 

Acompanhando cada nível, foram anexadas figuras que demonstram e ilustram 

classificações e análises. Observa-se que as imagens encontram-se apresentadas sob a 

forma de figura-fundo, ora expressando as formas de obstrução, ora destacando o objeto 

observado. 

Deste modo, o Nível 1, quanto ao formato, permite perceber o contorno que 

caracteriza o Morro do Guajuru, tornando fácil sua identificação e reconhecimento no 

contexto da paisagem. 

Quanto ao tamanho, é possível compreender a dimensão do Guajuru, adquirindo-se 
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noção de sua altura e extensão. 

Com relação à cor, as fotos 14 e 15 demonstram o predomínio da cor da vegetação 

do Guajuru fundindo-se à cor da vegetação dos canteiros e da praça. As fotos 02 e 26, 

também demonstram esta fusão, porém em menor proporção. Nota-se no entanto, no 

Guajuru, associada ao verde da vegetação, a cor da pedra, contribuindo para diferenciá-lo. 

Ainda assim, o que mais se destaca nestas imagens é o contraste do morro com os 

elementos construídos. 

Quanto à textura, do mesmo modo como na questão relacionada à cor, pelo 

destaque da vegetação, percebe-se semelhança entre a textura do Guajuru e a textura que 

representa os canteiros e as praças. Também, como no caso da cor, a distinção do Guajuru, 

quanto à textura, em relação à vegetação externa, fica por conta do efeito proporcionado 

pela pedra, sendo, no entanto, mais contrastantes as diferenças de textura entre o Guajuru 

e os elementos construídos. 

Com relação às distâncias, conforme indicado inicialmente, embora as fotos tenham 

sido produzidas a partir de distâncias diferenciadas, encontram-se, pelo menos entre os 

níveis 1 e 4, em um mesmo âmbito de aproximação. Em função disso, as distâncias não 

representam interferências significativas em termos de percepção em cada um dos quatro 

primeiros níveis e mesmo entre eles. Apenas a título de informação, da mais distante para a 

mais próxima, as fotos seguem a seguinte ordem: 15, 14, 02 e 26. 
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O Nível 2, quanto ao formato, não permite identificar a linha de coroamento do 

morro, com a amplitude proporcionada pelo nível 1. No entanto, o contorno do morro é 

amplamente visível, do mesmo modo que sua vertente frontal à vista, pode ser percebida, 

ao menos parcialmente, até o solo. Com exceção da foto 13, é possível perceber a 

acentuada inclinação do morro. Esta inclinação destaca sua percepção e seu contraste com 

a ortogonalidade das construções do entorno. 

Quanto ao tamanho, percebe-se a possibilidade de compreensão apenas da altura 

do morro, não sendo viável a percepção quanto à sua extensão, em função das obstruções 

laterais ocasionadas pela presença de construções. 

Quanto à cor, predomina a da vegetação do Guajuru que se funde com a cor das 

árvores dos canteiros e da praça. Isto ocorre com menos intensidade que no nível 1, 

apresentando-se também neste nível, a cor da pedra em meio à da vegetação do morro. A 

cor do morro contrasta intensamente com a dos elementos construídos, principalmente os 

de cores claras, bem como, com a cor do céu, que varia conforme as condições 

meteorológicas. 

Quanto à textura, ocorre situação semelhante à relacionada à cor, conforme 

descrição já apresentada com relação ao nível 1. Assim, também no nível 2, a textura do 

morro assemelha-se à textura da vegetação próxima, distinguindo-se ligeiramente pela 

presença da pedra no morro; do mesmo modo, o contraste encontra-se entre a textura do 

morro relacionada à dos elementos construídos e à do céu. 

Quanto à distância, a situação não difere do que já foi indicado no nível 1. A título de 

informação, da mais distante para a mais próxima, as fotos seguem a seguinte ordem: 13, 

27, 05, 03, 01 e 24. 
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Cabe destacar que a característica básica do nível de percepção 2 é a possibilidade 

de visualizar a base do morro, o encontro deste com o chão. Observa-se que na maioria das 

fotos, é possível identificar situações onde não existe barreira entre observador e morro. 

Estas situações estão localizadas ao fim de determinadas ruas. Apesar de não ser possível 

a observação do contorno do Guajuru de forma ampla, a presença do morro está fortemente 

identificável na paisagem, pois a inexistência de barreiras entre este e o observador, nestes 

pontos, torna-o mais nítido. 
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O Nível 03, quanto ao formato, caracteriza-se pela possibilidade de observar 

apenas um trecho do contorno do morro, sem a percepção de seu contato com o solo. 

Observa-se que neste nível de percepção, as edificações que emolduram o campo visual do 

Guajuru, atuando como barreira visual, destacam-se; apresentam formas variadas, 

recortadas, ocasionadas principalmente pela presença de construções de pequeno porte e 

dos telhados inclinados e não apenas de edifícios de múltiplos andares. O predomínio desta 

variedade de formas e contornos, bem como a pequena porção visível do morro, em relação 

à porção construída, reduzem o contraste entre morro e elemento construído e a visibilidade 

do primeiro. 

Quanto ao tamanho, a despeito da reduzida visibilidade, é possível ter noção da 

altura do morro, mesmo que não seja viável a percepção de sua extensão. 

Quanto à cor, permanecem as constatações verificadas nos níveis 1 e 2 de 

percepção, embora, no nível 3, ocorram de forma menos nítida. Ainda assim, é válido 

afirmar que a cor do morro funde-se à das árvores fora do morro, pela semelhança quanto à 

cor da vegetação, distinguindo-se porém quanto à cor da pedra. Do mesmo modo, também 

é válido indicar o contraste da cor do morro com a dos elementos construídos e com a do 

céu, com suas periódicas variações. 

Quanto à textura, assim como na questão relacionada à cor, observam-se várias 

situações: intensos contrastes entre a textura do morro e a dos elementos construídos, em 
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geral edifícios verticais, de superfícies lisas e com poucas variações de cores (foto 07, 19, 

21, 23); a fusão de texturas entre vegetação existente nas praças e canteiros com a 

vegetação do morro (foto 16, 19, 22); a transição relativamente amena entre morro e 

elemento construído, em geral construção de pequeno porte, devido à articulação de seus 

planos (recuos, aberturas, etc) tornando a textura do conjunto menos impactante (foto 20, 

21, 23) e a diferença de textura entre o morro e o céu, que varia de acordo com a coloração 

deste e a presença de nuvens. 

Quanto à distância, permanece válido o que foi apontado para os níveis anteriores. 

A título de informação, da mais distante para a mais próxima, as fotos seguem a seguinte 

ordem: 16,19, 20, 28, 22, 21, 23, 25, 07, 08. 

No nível 3, em comparação aos anteriores, observa-se a presença de maior 

quantidade de barreiras edificadas entre o observador e o morro do Guajuru. Na foto 22, a 

distância e a presença de intensa arborização tornam-se também barreiras para a 

identificação deste elemento. 
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O Nível 04, quanto ao formato, permite observar apenas um pequeno trecho do 

contorno do morro. As edificações no entorno do Guajuru atuam como barreira visual e 

obstruem quase que totalmente sua visibilidade. Não se tem mais noção da forma ou do 

contorno do morro; os edifícios funcionam como uma espécie de moldura para fragmentos 

do morro. 

Quanto ao tamanho, não há possibilidade de compreensão da dimensão volumétrica 

do morro. Pode-se apenas estimar a altura dos fragmentos visíveis, mas não do morro em 

sua totalidade. 

Quanto à cor, pela reduzida presença de vegetação entre o morro e o entorno, torna-

se mais nítida a diferenciação entre as cores do morro e da vegetação, em comparação aos 

níveis anteriores. Permanecem os intensos contrastes entre a cor do morro e a dos 

elementos construídos, sobretudo os de cores claras, bem como entre a cor do morro e a do 

céu, com suas respectivas variações. 

Quanto à textura, verificam-se as situações de contrastes indicadas com relação à 

cor. 

Quanto à distância, permanece válido o indicado para os níveis anteriores. Do 

mesmo modo que nos demais níveis, da mais distante para a mais próxima, as fotos 

seguem a seguinte ordem: 06, 04, 09, 11. 
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O Nível 05, quanto ao formato permite a percepção de situações variadas, algumas com ampla 

observação do contorno do morro, outras ao contrário, com reduzida visão. 

Quanto ao tamanho, devido à variação de distâncias das fotos, a compreensão das 

dimensões do morro também varia. De determinados pontos (principalmente os mais 

distantes), pode-se estimar apenas a altura do Guajuru (foto 30, 32 53, 56); de outros pode-

se ter uma noção geral de suas proporções (foto 33, 40, 44, 51, 54, 55). 

Quanto à cor, permanece a situação que marcou as demais análises: fusão entre a 
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cor do morro e da vegetação externa e contraste entre a cor do morro e a dos elementos 

construídos (principalmente os de cores claras), bem como entre a cor do morro e a do céu, 

que varia. 

Quanto à textura, ocorre contexto de análise semelhante ao relatado sobre o 

elemento cor, como observado em outros níveis. 

Quanto à distância, observa-se que este nível caracteriza-se por identificar pontos 

de vista bem mais afastados do morro, se comparados aos pontos de vista correspondentes 

aos níveis de percepção anteriores. Trata-se de fato dos pontos de vista que não se 

encontram no entorno imediato do morro; estes correspondem aos pontos mais distantes de 

onde ainda seja possível avistá-lo. A título de informação, da mais distante para a mais 

próxima, as fotos seguem a seguinte ordem: 30, 32, 51, 53, 33, 40, 44, 54, 56, 55. 
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CONCLUSÃO 

A análise dos níveis de percepção segundo elementos característicos da forma, 

apontados por Ching, permite ratificar a classificação inicial. Observou-se ainda, com base 

nos elementos considerados, que os que se referem ao formato, tamanho e distância 

contribuem de modo mais incisivo para diferenciação entre os níveis de percepção, do que 

os que se referem à cor e à textura. 

Considerando então formato e tamanho, os níveis 1, 2 e 5 destacam-se em relação 

aos níveis 3 e 4. O destaque baseia-se no fato daqueles níveis conferirem, em geral, ampla 

possibilidade de visibilidade do elemento paisagístico em questão, a ponto de viabilizar a 

distinção, o reconhecimento deste em relação aos demais morros da região. Cabe porém 

indicar que o nível de percepção 5 diferencia-se pela distância, exercendo por isso papel 

fundamental ao contribuir para a orientabilidade em um contexto municipal mais amplo do 

que os arredores imediatos do morro. 

A despeito da relevância do potencial apontado com relação aos níveis de percepção 

1, 2 e 5, vale analisar cuidadosamente, caso a caso, as possibilidades geradas a partir dos 

níveis 3 e 4 de percepção. Mesmo atribuindo a estes níveis, respectivamente, percepção 

reduzida e reduzidíssima, as possibilidades de visibilidades que geram não devem ser 

desprezadas. Isso porque, a depender do ponto de vista ou do contexto ambiental 

analisado, estes podem se constituir nas únicas oportunidades de manter visível na 

paisagem determinado elemento paisagístico. 
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Vale então assinalar o esforço deste estudo em demonstrar procedimentos 

metodológicos para estabelecer, classificar e analisar níveis de percepção da paisagem. 

Trata-se de prática fundamental para subsidiar debates e tomadas de decisões seja pela 

população em geral, seja pelo meio técnico ou, seja também, pelo meio político. A partir da 

decisão sobre os níveis de percepção a serem preservados é possível prosseguir nas 

etapas referentes ao método de análise e construção da paisagem, objetivo maior da 

pesquisa em desenvolvimento. Definido o que deve permanecer visível na paisagem, é 

possível então, avançar no desenvolvimento de simulação gráfica das formas de ocupação 

favoráveis à paisagem, no sentido de orientar futuras construções para o local. Deste modo, 

fica a expectativa de contribuir para a inserção no zoneamento urbanístico de uma vertente 

estética que fortaleça a identidade local e também para a ampliação os canais de 

participação e cidadania. 
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