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RESUMO

Nas últimas décadas, as práticas de lazer ativo se provaram de extrema importância para a
saúde e a qualidade de vida dos indivíduos; no entanto, nas cidades fundadas até meados
do século XX eram raros os espaços que dispunham de infraestrutura necessária para
promovê-las. As cidades de origem colonial no Brasil, por exemplo, não costumam dispor de
áreas livres de uso público que possibilitem a realização de atividades de lazer ativo, visto
que geralmente, se manifestam como largos e praças secas, nos quais eram realizados
desfiles religiosos, militares e outros eventos cívicos, que caracterizavam o lazer das
sociedades passadas. Ouro Preto, porém, destaca-se por ter recebido, em pleno centro
histórico, algumas praças contemporâneas que oferecem oportunidades de lazer ativo.
Uma dessas, a Praça da UFOP, é um grande espaço livre de uso público construído durante
a década de 1990 em um terreno praticamente plano e bem localizado, ocupando uma
área de destaque no tradicional bairro do Pilar. Este apresenta características
contemporâneas, uma vez que foi pensado como um espaço flexível, podendo ser tanto um
estacionamento, quanto um espaço de lazer ativo e de eventos. Sua implantação foi pouco
agressiva e respeitosa às características de centro histórico, além de ter sido sensível às
demandas e carências de lazer ativo na cidade. No entanto, o espaço, atualmente, não
possui a infraestrutura necessária para acomodar uma diversidade maior de demandas de
apropriação advindas da população ouropretana. Atrelado a isso, a praça não recebe
melhorias há anos e parte de seu mobiliário, inclusive, precisou ser removido por oferecer
riscos aos seus usuários, graças ao seu estado avançado de degradação. Entretanto, a
renovação e atualização da Praça se tornou, em 2021, uma realidade possível devido ao
acordo feito entre a Prefeitura Municipal de Ouro Preto e a Universidade Federal de Ouro
Preto para que a praça seja requalificada e, em contrapartida, se torne um estacionamento
público, desafogando algumas áreas centrais utilizadas para esse fim. Este trabalho visa,
portanto, propor um anteprojeto arquitetônico-paisagístico de requalificação da Praça da
UFOP a fim de harmonizar o uso do estacionamento com o uso de lazer ativo. A
metodologia utilizada neste trabalho contou com a execução das seguintes atividades:
levantamento de demandas junto à administração da UFOP; pesquisas em acervos para
compreender o histórico da região, contextualizando-a no desenvolvimento da própria
cidade; levantamento urbanístico para entender a relação desse equipamento com o
entorno; atualização da planta cadastral através de idas a campo e uma avaliação pós
ocupação para compreender como as pessoas se apropriam do espaço. Espera-se, deste
modo, que o anteprojeto arquitetônico desenvolvido possa, ao mesmo tempo, refletir as
discussões contemporâneas em relação ao espaço público e ser efetivamente viabilizado
pelos atores locais, contribuindo para a melhoria da vida na cidade em várias frentes.

Palavras-chave: Praça da UFOP. Espaço livre de uso público. Lazer ativo. Estacionamento.
Requalificação.



ABSTRACT

In recent decades, active leisure activities have proven to be extremely important for the
health and quality of life of individuals; however, in the cities founded until the mid-
twentieth century, spaces that had the necessary infrastructure to promote them were rare.
Cities of colonial origin in Brazil, for example, do not usually have free areas for public use
that allow active leisure activities, since they usually manifest themselves as squares without
afforestation, in which religious and military parades and other civic events were held, which
characterized the leisure of past societies. Ouro Preto, however, stands out for having
received, in the heart of the historic centre, some contemporary squares that offer
opportunities for active leisure. One of these, Praça da UFOP, is a large open space for
public use built during the 1990s on a practically flat and well-located land, occupying a
prominent area in the traditional neighborhood Pilar. It has contemporary characteristics,
since it was designed as a flexible space, which can be both a parking lot and a space for
active leisure and events. Its implementation was not aggressive and respectful of the
characteristics of the historic center, in addition to being sensitive to the demands and
needs of active leisure in the city. However, the space currently does not have the necessary
infrastructure to accommodate a greater diversity of appropriation demands arising from
the Ouro Preto population. Linked to this, the square has not been improved for years and
part of its furniture even had to be removed because it poses risks to its users, thanks to its
advanced state of degradation. The renovation and updating of the Square became,
however, in 2021, a possible reality due to the agreement made between the Ouro Preto 
 City Hall and the Federal University of Ouro Preto (UFOP) for the square to be requalified
and, in return, to become a public parking lot, venting some central areas used for this
purpose. This work aims, therefore, to propose an architectural-landscape project for the
requalification of Praça da UFOP in order to harmonize the use of parking with the use of
active leisure. The methodology used in this work included the execution of the following
activities: survey of demands with the administration of UFOP; research in collections to
understand the history of the region, contextualizing it in the development of the city itself;
urban survey to understand the relationship of this equipment with the surroundings;
updating the cadastral plan through field trips and a post-occupancy assessment to
understand how people appropriate the space. It is expected, therefore, that the
architectural draft developed can, at the same time, reflect contemporary discussions in
relation to public space and be effectively made possible by local actors, contributing to
the improvement of life in the city on several fronts.

Keywords: Praça da UFOP. Free space for public use. Active leisure. Parking.
Requalification.
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CAPÍTULO 1
Introdução
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Os espaços públicos são espaços urbanos de uso comum, que podem ser acessados por
todos sem que haja a necessidade de se pagar por isso, e que podem ser utilizados para
múltiplas atividades. A Un-Habitat (2015) diz que para que um espaço público possa ser
considerado de qualidade, ainda que padrões de qualidade sejam relativamente subjetivos,
ele deve ser bem conectado, dispor de proteção contra crimes, intempéries e trânsito e
permitir que as pessoas descansem, trabalhem e socializem no mesmo. 

Os espaços públicos, como aponta Araújo (2018), costumam ser delimitados por vias
públicas ou por construções e podem ser ruas, largos, praças ou pontes, por exemplo. Estes
espaços costumam acolher a coletividade expressa na vida urbana e estão presentes nas
cidades desde o início da ocupação das mesmas. Com o passar do tempo, porém, as áreas
públicas tiveram significados distintos para os usuários, de acordo com as crenças e a
cultura de cada período.

No início da urbanização do país, os espaços públicos da maioria das cidades brasileiras se
davam por praças secas¹, onde aconteciam atividades como desfiles religiosos, militares e
outros eventos cívicos. Nessas urbanizações, era comum que a maior parte das pessoas se
conhecessem, mas os espaços públicos, na prática, ficavam muito restritos às elites
urbanas, uma vez que às classes trabalhadoras era reservado muito pouco tempo livre, e a
prática do ócio em espaços públicos pelos mais pobres era criminalizada como
vagabundagem. Ainda assim, neste período, não era comum que pessoas de nenhuma
classe tivessem o hábito de passar muito tempo em praças, e a noção de lazer era muito
diferente do que o vivenciado nos dias de hoje. Muito das experiências de sociabilização
ainda aconteciam em ambientes privados, salvo pelas festividades religiosas, que se
manifestavam nos espaços livres das cidades.

Já no século XX, pôde-se observar um crescimento acelerado das cidades brasileiras
devido à industrialização e às transformações subsequentes das relações de trabalho,
fazendo com que o homem passasse a dividir os espaços das cidades com pessoas
desconhecidas, o que despertava curiosidades, estranhamento e retração social, (SENNET,
2014, apud ARAÚJO, 2018). A partir deste momento, portanto, o espaço público se tornou o
local de contato com o desconhecido, estimulando comportamentos distintos dos vistos,
até então, em relações domésticas. Neste período, baseados nos modelos ingleses,
começaram a surgir no Brasil, também, outro modelo de espaço público - as praças
ajardinadas, voltadas ao lazer passivo e à contemplação. 

Por fim, após a segunda metade do século XX, Araújo (2018) revela que a população
citadina começou a demandar espaços que acolhessem diferentes  tipos  de atividades  de 

¹ Áreas não ajardinadas



2

lazer e, assim, as práticas de lazer ativo², juntamente com as atividades relacionadas à
recreação, começaram a ser apreciadas nas cidades, uma vez que as horas livres
asseguradas aos assalariados possibilitaram mais horas de lazer e de atividades voltadas à
valorização do corpo, e o trabalho infantil foi inibido, fazendo com que o espaço público se
tornasse um lugar para a família.

Atualmente a importância dos espaços públicos para a sociedade contemporânea já é
amplamente aceita, tanto nos meios acadêmicos, quanto leigos; no entanto, a maioria das
cidades brasileiras ainda sofrem com a carência dos mesmos, principalmente aqueles
centros urbanos oriundos de períodos históricos, como Ouro Preto. Simultaneamente, vemos
que os espaços públicos voltados ao lazer ativo são raros em cidades criadas antes da
segunda metade do século XX, uma vez que este tipo de lazer tem raízes muito
contemporâneas. Assim, a pressão por espaços que permitam a prática de atividades
físicas ao ar livre nas cidades tem aumentado cada vez mais, fazendo com que haja a
necessidade da criação desses espaços na maioria das cidades. 

Ouro Preto é um município que possui uma grande carência em relação a espaços de lazer
ativo, fato comum nas cidades brasileiras e, principalmente, em cidades históricas. Ainda
assim, foge à regra ao possuir uma grande área pública praticamente plana em seu centro
histórico: a Praça da UFOP, onde são realizadas, comumente, atividades como corridas,
caminhadas e brincadeiras. Esta praça pertence à Universidade Federal de Ouro Preto e
foi construída no final da década de 1990 com claras intenções de incentivar as atividades
ao ar livre, tornando-se um equipamento sensível às demandas da cidade. Sua implantação
se deu de maneira pouco agressiva, respeitando as características de centro histórico
encontradas em seu entorno. Este espaço serve de apoio ao Centro de Convenções da
Universidade, que o usa como estacionamento quando o mesmo recebe eventos; porém,
seu uso é flexível, sendo capaz de acomodar atividades de lazer ativo, por exemplo. No
cotidiano, a praça é apropriada pela população, que a usa para realizar diversas
atividades ao longo do dia. Ainda assim, a mesma, atualmente, não possui a infraestrutura
necessária para acomodar uma diversidade maior de demandas de apropriação advindas
da população ouropretana. Atrelado a isso, o espaço não recebe melhorias há anos e
parte de seu mobiliário, inclusive, precisou ser removido por oferecer riscos aos seus
usuários, graças ao seu estado avançado de degradação. Entretanto, a renovação e
atualização da Praça se tornou, em 2021, uma realidade possível devido ao acordo feito
entre a Prefeitura Municipal de Ouro Preto e a Universidade Federal de Ouro Preto para
que a mesma seja requalificada e, em contrapartida, se torne um estacionamento público.

A gestão atual da Prefeitura Municipal de Ouro Preto buscou realizar uma parceria com a
Universidade, através do grupo de extensão Plus Ultra e da Reitoria da UFOP, manifestando 

² O lazer ativo, que representa atividades como a prática de esportes e a recreação, possibilita a realização
de exercícios físicos como caminhadas, corridas e brincadeiras ao ar livre, valorizando um estilo de vida
saudável e um maior contato com a natureza.
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interesse em utilizar a Praça da UFOP como estacionamento aberto ao público em tempo
integral. Argumenta-se que o Centro Histórico é muito carente em áreas de
estacionamento e que isso impacta diretamente a atividade turística e, por consequência,
as possibilidades de geração de emprego e renda no município. O estacionamento, no
entanto, é atualmente apenas utilizado quando o Centro de Convenções sedia eventos que
trazem essa demanda, sendo fechado ao uso indiscriminado pela população, local ou
flutuante. Desse modo, a Prefeitura busca estabelecer um convênio de cooperação para
que o Centro de Convenções possa utilizar o estacionamento em datas agendadas para
eventos e, durante todo o restante do tempo, o espaço seja aberto como estacionamento
público para toda a população. Em contrapartida, a Universidade propõe que a Prefeitura
Municipal de Ouro Preto não apenas arque com os custos da requalificação do espaço,
mas também fique responsável por toda a manutenção da praça, englobando a limpeza, a
vigilância, a capina, entre outras atividades essenciais.

Assim, coube ao Plus Ultra estudar uma proposta de requalificação da Praça da UFOP por
meio de um projeto arquitetônico-paisagístico, a fim de verificar a possibilidade de
harmonizar a nova demanda de estacionamento com os usos de lazer ativo encontrados no
local atualmente, criando um espaço de qualidade e capaz de atender às demandas
contemporâneas de lazer. Este desafio foi adotado por esta autora, integrante do Plus
Ultra, como um TFG Extensionista, propondo desenvolver os estudos prévios à iniciativa
durante o TFG1 e o anteprojeto da proposta durante o TFG2.

A metodologia utilizada ao longo do TFG1 contou com a execução das seguintes
atividades: levantamento de demandas junto à administração da UFOP; pesquisas em
acervos para compreender o histórico da região, contextualizando-a no desenvolvimento
da própria cidade; levantamento urbanístico para entender a relação desse equipamento
com o entorno; atualização da planta cadastral através de idas a campo; visitas ao espaço
para mapear os desafios e as potencialidades encontrados no local atualmente; e a
realização de uma avaliação pós ocupação para compreender como as pessoas se
apropriam do espaço. Os dados levantados nesta etapa do trabalho foram importantes
para se compreender o objeto de estudo, bem como para subsidiar as decisões do projeto
que será desenvolvido posteriormente.

Assim, o anteprojeto arquitetônico de requalificação da praça desenvolvido visou uma
proposta que possa, ao mesmo tempo, refletir as discussões contemporâneas em relação
ao espaço público e ser efetivamente viabilizado pelos atores locais, contribuindo para a
melhoria da vida na cidade em várias frentes.



PRAÇA DA
UFOP

Praça Tiradentes

Igreja do Pilar

Morro da Forca

CAPÍTULO 2
Caracterização do Objeto de Estudo
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A Praça da UFOP é um equipamento de propriedade da Universidade Federal de Ouro
Preto e está localizada no Bairro Pilar, na porção sul do Centro Histórico de Ouro Preto,
protegido pela Zona de Proteção Especial definida pela Lei de Parcelamento, Uso e
Ocupação do Solo do município. Seu entorno conta com equipamentos como a Igreja do
Pilar, grande geradora de fluxo na localidade, o centro administrativo da Prefeitura
Municipal de Ouro Preto, o Centro de Convenções, que recebe diversos eventos ao longo
do ano, a Prefeitura de Ouro Preto e a Reitoria da Universidade Federal de Ouro Preto,
como mostram os mapas 1 e 2. 

Mapa 1: Localização da Praça da UFOP
Fonte: Elaborado pela autora

Igreja de São
Francisco de

Assis
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Mapa 2: Localização e entorno da Praça da UFOP
Fonte: Elaborado pela autora

A praça possui 11596 m² e está localizada em um terreno plano, característica rara na parte
central da cidade, marginal ao Córrego dos Contos e é quotidianamente apropriada pela
população como espaço de lazer passivo, mas também para atividades de lazer ativo,
como: caminhadas, corridas, passeios com cachorros, passeios de bicicleta, entre outras.
Esta região está integrada nas dinâmicas urbanas da cidade e seu acesso é desobstruído e
facilitado, visto que, próximo à praça, há pontos de ônibus servidos pela maioria das linhas
disponíveis em Ouro Preto.

A praça está implantada no bairro Pilar de maneira pouco agressiva, respeitando a
paisagem histórica característica de Ouro Preto. Este bairro se encontra em um fundo de
vale e em uma das regiões mais baixas da cidade, fazendo com que o mesmo seja cercado
por montanhas. A vista dos morros e da vegetação emolduram a Praça, deixando o lugar
mais bonito e agradável e criando vistas muito aprazíveis. 

É possível observar a praça de lugares como o Morro da Forca, que se encontra próximo à
mesma, porém em uma altitude muito mais elevada. Dele, é possível ter uma visão da praça
como um todo, permitindo o entendimento da mesma de maneira mais unificada. A Avenida
Vitorino Dias também propicia uma vista de topo da praça, onde é possível perceber todas
as atividades simultâneas que acontecem no espaço.

A praça dá suporte a algumas atividades da UFOP, servindo como estacionamento, quando
há  eventos  no  Centro  de  Convenções,  mas  também  como  espaço  de  realizações  de

ACESSO ACESSO
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Imagem 2: Praça sediando bloco de carnaval em 2020
Fonte: Vida de Turista

Imagem 1: Festival de Cozinha, Arte e Cultura em 2022
Fonte: Centro de Convenções UFOP

As imagens 1 e 2 mostram a praça
recebendo, respectivamente, o Festival de
Cozinha, Arte e Cultura em 2022 e o Bloco
do Caixão em 2020.

Nesta pesquisa, a Praça da UFOP foi
dividida em oito sub-áreas para facilitar a
realização do seu diagnóstico: Guarita e
Acesso Principal, Área de Estacionamento,
Playground, Área de Musculação, Área de
Caminhada, Área de Lazer Passivo, Talude e
Faixa de Desaceleração, como será
apresentado no capítulo 4.

eventos ao ar livre. Este espaço também é alugado pela comunidade externa à
universidade   para  a  realização   de  eventos  como  shows,   blocos  de  carnaval,   feiras
gastronômicas, festivais, entre outros. Neste cenário, uma vez que os eventos são
particulares, a praça fica fechada ao público em geral, podendo ser usufruída apenas
pelos convidados ou adquirentes de ingressos. 

No entanto, nas ocasiões nas quais há a necessidade de se usar o espaço apenas como
estacionamento, as dependências da praça ainda podem ser apropriadas pela população
como espaço de lazer, fato possibilitado pela falta de um portão que controle a entrada
de pessoas e pela existência de espaço sobressalente ao ocupado pelos carros para a
realização de atividades ao ar livre.
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2.1. Usos do Entorno Imediato

É consenso que o entorno imediato impacta diretamente o funcionamento do espaço
público, podendo ser também afetado pela ocupação do mesmo. Desse modo, para
analisar as dinâmicas locais, realizamos um levantamento dos usos do entorno imediato,
mapeando as edificações localizadas a um raio de 200m da praça.

Pode-se observar, no Mapa 3, a predominância de edificações de uso residencial no bairro,
que possui, além de habitações unifamiliares, diversas repúblicas que abrigam os
estudantes da UFOP. O bairro Pilar também possui um grande número de comércios e
serviços, fazendo com que haja, frequentemente, um grande número de pessoas circulando
pelas ruas do bairro. A Praça da UFOP ocupa uma parcela grande deste, como pode ser
visto no mapa, e, em seu entorno, é possível encontrar seis geradores de fluxo relevantes: a
Igreja do Pilar, a Prefeitura Municipal de Ouro Preto, a Reitoria da Universidade, o Centro
de Convenções, a Escola Estadual Dom Velloso e a escola Pequeno Mundo.

Mapa 3: Mapa de usos do entorno imediato
Fonte: Elaborado pela autora
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Percebemos que, apesar de ser um equipamento de alcance municipal, dada a natureza
dos eventos que o mesmo acolhe, para os moradores do entorno, a Praça da UFOP
funciona como um equipamento local, ou seja, um equipamento de uso cotidiano e de fácil
acesso a pé. 

2.2. Mobilidade urbana

Linhas de transporte coletivo: Piedade x Vila Aparecida; Taquaral x Cooperouro; Rodoviária x Santa Cruz; Rodoviária x Santa Cruz via
Padre Faria; Piedade x Cooperouro
Santa Cruz x Rodoviária via Padre Faria; Cooperouro x Taquaral; Vila Aparecida x Piedade; Santa Cruz x Rodoviária; Cooperouro x
Piedade
Rodoviária x Santa Cruz; Rodoviária x Santa Cruz via Padre Faria
São Cristóvão x Pocinho; Santa Cruz x Rodoviária via Padre Faria; Praça Tiradentes x Cooperouro; São Cristóvão x Saramenha; Santa
Cruz x Rodoviária; Morro São Sebastião x Cooperouro; Alto da Cruz x Cooperouro; Santa Cruz x Cooperouro
Cooperouro x Morro São Sebastião; Saramenha x São Cristóvão; Pocinho x São Cristóvão; Cooperouro x Alto da Cruz; Cooperouro x Alto
da Cruz via Novelis

Mapa 4: Mapa de mobilidade urbana
Fonte: Elaborado pela autora



³ Os táxis lotação se tratam motoristas de táxi que cobram o preço da passagem de ônibus, mas que são mais
rápidos e que facilitam o acesso às diversas regiões de Ouro Preto. 
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No mapa 4 foram registrados os pontos de acesso ao transporte público no entorno
imediato, e foram sistematizadas todas as linhas de ônibus que servem esses pontos.
Próximo à praça, foram encontrados quatro pontos de ônibus que recebem 21 linhas,
conectando o equipamento a bairros próximos, como Rosário, Barra e Vila Aparecida, e a
bairros mais distantes, como Alto Da Cruz, Morro São Sebastião, Pocinho e Saramenha. A
Avenida Vitorino Dias e a Rua Pacífico Homem também contam, além dos ônibus
convencionais, com táxis de lotação³.

A área, como um todo, recebe intensos fluxos veiculares ao longo do dia, sendo um hub
importante de circulação no Centro Histórico. Nos horários de pico, percebe-se leves
engarrafamentos, principalmente provocados pela circulação no entroncamento das vias
supracitadas com a rua Diogo de Vasconcellos. Em relação às possibilidades de
estacionamento, a Rua Diogo de Vasconcellos, que abriga os dois acessos à praça, possui
dois sentidos de direção e não conta com vagas, fazendo com que os carros estacionem na
Avenida Vitorino Dias, na Rua Pacífico Homem ou na Praça Barão Rio Branco, próximo à
Prefeitura. 

As calçadas das vias do entorno imediato da praça são estreitas, dificultando a passagem
de pedestres nas mesmas. Além disso, não há nenhuma faixa de pedestres no raio de 200m
da praça, fato que, atrelado ao grande fluxo de veículos encontrado nas vias do entorno
imediato, dificulta e inibe a mobilidade pedestre no local. 

Imagem 3: Praça da UFOP e entorno
Fonte: Centro de Convenções



CAPÍTULO 3
Contextualização Histórica
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Para melhor compreender o objeto de estudo deste trabalho, procuramos levantar os
aspectos históricos relacionados à cidade de Ouro Preto, ao bairro Pilar e seu entorno, ao
Centro de Convenções e à Praça da UFOP. 

Ouro Preto está localizada na região central de Minas Gerais e teve sua origem, como cita
Bohrer⁴, no arraial do Padre Faria. Por volta de 1711, a aglomeração dos arraiais resultantes
da sedentarização provocada pela atividade mineradora foi reconhecida oficialmente
como uma vila, chamada, então, de Vila Rica. Poucos anos depois, em 1720, a mesma se
transformou na capital da capitania de Minas Gerais. Após sucessivos períodos de
crescimento de declínio, ao final do século XVIII a atividade mineradora deixou de ser a
grande força motriz da ocupação e, ao longo do século XIX a antiga vila foi se
sofisticando, se transformando em centro terciário e cultural sendo reconhecida, em 1823,
por Dom Pedro I como Imperial Cidade de Ouro Preto. Após este acontecimento, foram
criadas na cidade a Escola de Farmácia e a Escola de Minas nos anos, respectivamente, de
1839 e 1876, alguns dos primeiros cursos de ensino de graduação no país e na América
Latina. 

Após anos de disputas em torno da capacidade de desenvolvimento da cidade e da
coerência da manutenção desta como capital de Minas Gerais, em 1897, a sede do estado
foi transferida para Belo Horizonte, causando um novo período de grande declínio
populacional e econômico, como explica Bohrer. Os cursos de graduação, no entanto,
permaneceram e a identidade da cidade, ao longo do século XX, foi se firmando em torno
da preservação do patrimônio histórico, da nova exploração mineral e da manutenção e
fortalecimento da atividade universitária. A união das duas antigas escolas foi a pedra
fundamental da Universidade Federal de Ouro Preto que hoje, além de oferecer 43 cursos⁵,
ainda é detentora de numerosos imóveis na cidade.

O bairro Pilar, onde está localizada a Praça da UFOP, se encontra na parte mais baixa de
Ouro Preto e consiste em um dos bairros mais antigos da cidade. Sua importância é notória
desde os tempos de Vila Rica, uma vez que a atual Basílica do Pilar era a igreja mais rica
em ouro da região, fato que explicitava a imponência e ostentação dos habitantes do
arraial, além de possuir a sua patrona como a padroeira da Vila. Nos dias atuais, o Pilar é
visto como um dos bairros nobres da cidade devido à sua história e respeito às tradições.

⁴ Alex Fernandes Bohrer possui graduação em História pela Universidade Federal de Ouro Preto e produziu
diversos textos sobre a história de Ouro Preto para a Prefeitura da cidade. Esta informação foi retirada do
site da Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Disponível em: <https://ouropreto.mg.gov.br/historia>. Acesso em:  
23/11/2021
⁵ A UFOP possui, atualmente, três campis, localizados nas cidades de Ouro Preto, Mariana e João Monlevade,
e conta com 43 cursos nas áreas de ciências da vida, ciências exatas e ciências humanas e sociais aplicadas,
contando também com as modalidades presencial e à distância.



⁶ A denominação “praia” era comum às regiões lindeiras à cursos d’água, como explica Araújo (2018).
Atrelado a isso, era comum encontrar atividades de lazer circenses e espetáculos na localidade, justificando a
denominação do lugar.
⁷ O professor da UFOP, Victor Vieira de Godoy, participou da implantação do Centro de Convenções e da
Praça da UFOP. Em entrevista, ele explica que a mesma já foi utilizada para implantar uma fábrica de tintas,
para receber atividades circenses, para instalar a carpintaria da universidade, além de ter possuído salas
para aulas de judô e outras atividades.
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A região onde a Praça da UFOP se encontra era conhecida popularmente como “Praia do
Circo”⁶ durante os séculos XIX e XX. Apesar da presença de espetáculos no local, a mesma
ainda era um grande vazio até a instalação da Estação Ferroviária nas imediações, em
1883, como indica Giesbrecht (2021), fazendo com que, a partir daí, o adensamento da
região começasse a ser impulsionado, como aponta Araújo (2018), transformando o lugar
em um centro dinâmico. 

Imagem 4: Praia do Circo no século XX
Fonte: Laura Viana Athayde

Devido à implantação da ferrovia, foram
construídos, próximos à Estação, galpões
destinados a depósitos e oficinas de
manutenção dos trens, como é visto na
Revista Projeto Design (2001). Durante as
décadas de 1930 e 1940, foi construído junto
aos galpões uma edificação neocolonial
para abrigar as atividades de
administração. Mais tarde, foram erguidos,
ainda, outros galpões para usos diversos.
Posteriormente, na década de 1940, estas
edificações passaram a ser apropriadas
pelo Parque Metalúrgico pertencente à
Escola de Minas, contudo, a partir da
década de 1970,  o conjunto já se encontra-

va em decadência, passando a abrigar instalações improvisadas da universidade, como
oficinas, almoxarifado e garagens. Em 1993, a UFOP e a Prefeitura Municipal de Ouro Preto
se reuniram para reformar e revitalizar as antigas edificações e, em 1998, iniciaram o
projeto para a criação de um novo espaço de integração social, cultural, econômica e
artística na cidade, derrubando os anexos feitos ao longo dos anos e integrando os novos
blocos construídos aos antigos galpões recuperados. Este espaço se tornou, então, o
Centro de Artes e Convenções da Universidade Federal de Ouro Preto, que foi inaugurado
em 2001 e que recebe, anualmente, atividades como conferências, feiras, teatros e
exposições.

A grande área livre localizada à frente desta edificação já foi utilizada para diversos fins⁷,
porém, na maior parte da história da cidade, se encontrou vazia e sem uso. A utilização
efetiva deste espaço surgiu com a revitalização provocada pela criação do Centro de
Convenções.  Na imagem 5,  de  1993,  é  possível  observar  os antigos  galpões  do  Parque 



⁸ Como explica, em entrevista, o professor Victor Vieira de Godoy
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Metalúrgico e, à direita, a região da praça da UFOP ocupada pelos galpões de carpintaria
da universidade. As edificações encontradas nas imediações da Praça foram, inicialmente,
destinadas à moradia dos professores⁸, mas, atualmente, funcionam como repúblicas
estudantis.

A Praça da UFOP foi pensada, desde o início, para receber atividades relacionadas ao
lazer e a eventos, uma vez que a área de estacionamento do Centro de Convenções foi,
inicialmente, pensada para ser implantada junto à Praça da Estação, criando um espaço
integrado ao longo da rua Diogo de Vasconcelos, como narra Félix (1998):

Imagem 5: Galpões do Parque Metalúrgico e imediações
Fonte: CENTRO DE ARTES E CONVENÇÕES

DE OURO PRETO, 199X

“Paralelamente ao projeto de
implantação do Centro de Artes e
Convenções, a UFOP, em parceria
com a Prefeitura Municipal, está
desenvolvendo em seu entorno dois
outros projetos complementares. 

Trata-se da reurbanização da Praça
da Estação e da criação da Praça
da Universidade. 

O primeiro prevê o resgate do uso
da praça pela população, criando
vagas para estacionamento e
construindo uma ponte de acesso à
portaria principal do Centro. O
segundo projeto vai transformar
uma área de 15000 m², situada em
frente à Reitoria da Universidade,
num complexo de lazer com
bosques, pistas para caminhadas,
play-grouds, anfiteatros, dentre
outras atrações.”
(FÉLIX, 1998)

Na Memória do Processo de Instalação do Centro de Artes e Convenções de Ouro Preto,
também é possível observar o desejo de se criar um espaço de lazer para a população
ouropretana:
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lugar de convívio e contemplação.”
(MEMÓRIA DO PROCESSO DE INSTALAÇÃO - CENTRO DE
ARTES E CONVENÇÕES DE OURO PRETO, 199X)

Porém, aparentemente, não foi possível concretizar o projeto original do estacionamento
devido a problemas de litígio com a Prefeitura Municipal de Ouro Preto, fazendo com que o
uso fosse transferido para a grande área aberta destinada à criação da Praça da UFOP,
que foi inaugurada no dia 1 de maio de 2002. Ainda assim, o estacionamento foi
implantado visando deixar o espaço flexível, que permitisse a apropriação pela população
para a realização de atividades de lazer ativo e de recreação na ausência da necessidade
de ocupá-lo com veículos.

Imagem 6: Praia do Circo na primeira metade do século XX
Fonte: ARAÚJO, 2018

“A Praia do Circo, onde hoje se situam alguns galpões da
UFOP, constitui, talvez, a maior área plana do núcleo histórico
de Ouro Preto, com vocação e topografia para o uso de lazer
da população:  praça  para  gente de  todas  as faixas etárias,
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Visando propor intervenções que efetivamente solucionem os problemas da Praça da UFOP
e explorem adequadamente suas potencialidades, realizamos um diagnóstico durante os
meses de setembro e outubro de 2021. Buscamos visitar o espaço em vários dias e horários,
identificando tanto problemas ligados à infraestrutura existente, mas também mapeando as
apropriações - ou seja, a forma como a praça é utilizada pela população no quotidiano.
Inicialmente, foram observadas questões relativas à infraestrutura, tais como: condições
dos mobiliários, dos equipamentos de iluminação, da drenagem, do descarte de resíduos
sólidos, da pavimentação, da distribuição de energia elétrica, da acessibilidade e do
paisagismo. Alguns problemas encontrados na praça, como veremos a seguir, são de
âmbito geral, enquanto outros são específicos e pontuais. Por isso, a análise de questões
específicas será apresentada posteriormente, por sub-áreas, de modo que a compreensão
das mesmas se tornem facilitadas.

4.1. QUESTÕES GERAIS

4.1.1. Manutenção

Um dos maiores problemas gerais observados no local diz respeito à carência de
manutenção regular: o mobiliário se encontra todo em mau estado de conservação e
percebe-se a falta de varrição e coleta de lixo em maior frequência, assim como a falta do
manejo das áreas verdes. A capina é o único tipo de intervenção feita nos jardins, sendo
que a mesma acontece apenas algumas vezes ao ano, fazendo com que, constantemente,
a praça se encontre com excesso de galhos secos no chão e com muita vegetação
invasora crescendo sem controle em suas áreas permeáveis. 

4.1.2. Acessibilidade

Outro problema observado é relativo à acessibilidade, pois, apesar da Praça da UFOP se
encontrar em um terreno praticamente plano, atualmente, não há uma entrada adequada à
acessibilidade universal e todas as sub-áreas apresentam dificuldades para aqueles com
mobilidade reduzida. A área do playground possui uma rampa pavimentada com peças
grandes de quartzito (lajão) que já se encontram bastante escorregadias, além de ter uma
declividade muito acentuada. Além disso, a pavimentação do estacionamento, utilizado
como espaço de caminhada, é muito trepidante e as calçadas são escorregadias e
estreitas, dificultando o acesso de pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida à
praça.

4.1.3. Iluminação e rede elétrica

A iluminação da praça, que é feita através de postes removíveis feitos exclusivamente para



⁹ A gerente do Centro de Convenções, Junia Pena Fagundes, menciona em entrevista que seria interessante
possuir uma iluminação lateral na Praça, de modo que a área se torne bem iluminada mas que não haja
obstáculos em seu interior tanto para as demandas de eventos como para as de estacionamento. 
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o local seguindo as recomendações do IPHAN, também gera transtornos. Esses postes de
iluminação representam um desafio para a manutenção do espaço, uma vez que precisam
ser retirados toda vez que o mesmo é alugado para algum evento. Essa ação faz com que
os equipamentos se deteriorem com muito mais velocidade, sendo prejudicados,
principalmente, em sua parte elétrica. A gerência do Centro de Convenções explica que
esses dispositivos são removidos para evitar atos de vandalismo e ações que possam
prejudicar a segurança dos usuários durante os eventos, e que seria muito bom que se
oferecesse outra estratégia de iluminação da área - mais prática e menos onerosa⁹.

Além do tipo de luminárias utilizadas, outro
problema relacionado à iluminação são as
lâmpadas frequentemente queimadas -
provavelmente resultante de problemas na
rede elétrica. Em média, é necessário trocar
e reparar, por mês, 15 das 72 lâmpadas
encontradas na praça, gerando gastos e
transtornos. Além disso, as lâmpadas
iluminam pouco o espaço, criando áreas de
penumbra e deixando diversas áreas sem
luminosidade. A região do playground, por
exemplo, não possui nenhum dispositivo de
iluminação, fazendo com que a área se
torne muito insegura à noite,
potencializando,      assim,       apropriações 

indesejáveis. Ademais, as luzes da praça são acesas manualmente por um porteiro às 18h e
são apagadas às 7h por um segundo porteiro. Seria interessante, portanto, automatizar um
sistema para que essas lâmpadas pudessem se acender e apagar sozinhas.

A falta de instalações de energia elétrica próprias da Praça da UFOP também é
responsável por transtornos tanto para o Centro de Convenções, quanto para quem está
realizando eventos no local, como aponta a gerente do Centro de Convenções, pois sem
esta infraestrutura, os eventos precisam arcar com geradores ou o Centro de Convenções
precisa puxar o cabeamento da subestação do prédio para levar até a Praça, opção mais
comum atualmente.

4.1.4. Drenagem

No geral, a drenagem da praça funciona de maneira satisfatória, fato que foi observado
durante visitas em dias chuvosos, onde foi constatado  que a água pluvial estava  escoando
em direção às bocas coletoras (foram detectados quinze dispositivos)  e ao córrego,  e não

Imagem 7: Postes de iluminação da Praça
Fonte: Acervo Pessoal



haviam poças relevantes no espaço, com exceção de um único ponto no encontro das sub-
áreas 2 e 8. Percebe-se que o subleito provavelmente se compactou em alguns pontos
provocando pequenas depressões, o que provoca discretas poças d’água, que talvez não
justifiquem o refazimento de todo o piso. Foi observado, também, que o sistema de
drenagem não possuía nenhum trecho obstruído por resíduos sólidos nem por folhagens. A
praça possui, também, dois pontos hidráulicos, onde é possível ter acesso à água não
potável. 

4.1.5. Paisagem do entorno

Por fim, a Praça da UFOP possui vistas privilegiadas para o Centro Histórico de Ouro Preto
em todas as suas sub-áreas, como pode ser visto no Mapa 5, permitindo a implantação de
mobiliários de permanência em locais estratégicos para que as mesmas sejam exploradas e
para que possam ser criados espaços agradáveis e convidativos em toda a praça.

Vista para o Morro
da Forca

Vista para a
Reitoria da UFOP 

e o Centro de
Convenções

Vista para
monumentos do
Centro Histórico

(Igreja do Pilar, de
São José e de São
Francisco de Paula)

Mapa 5: Mapa de setorização das sub-áreas
Fonte: Modificado pela autora
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4.2. QUESTÕES ESPECÍFICAS

4.2.1. Sub-área 1 - Guarita e Acesso Principal

O acesso principal da praça conta com uma
guarita, onde são alocados seguranças em
dias  de  evento.  Em  dias  normais,  não  há

Mapa chave
Sub-área 1

guardas nem seguranças na praça, fato que pode trazer contratempos, como furtos, para o
espaço. Outro elemento presente na entrada principal é uma corrente que visa impedir a
entrada de carros no espaço, mas permite a entrada informal de pedestres, porém os
mesmos precisam pulá-la, gerando riscos de acidentes e diminuindo consideravelmente a
acessibilidade do local.

Esta sub-área deveria receber portaria adequada para os pedestres, e pode receber
equipamentos de apoio, como bebedouros, uma vez que já possui ponto hidráulico, além
de possuir uma região sombreada que tem potencial para ser ampliada e proteger os
usuários de eventos relacionados às intempéries. A guarita também é utilizada como apoio
aos usuários que praticam lazer ativo, que aproveitam sua alvenaria para realizar
alongamentos e exercícios de musculação.

Foto
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4.2.2. Sub-área 2 - Área de Estacionamento

atividades que foram presenciadas em diversos momentos durante o trabalho de campo.
Porém, esta é uma região árida, o que faz com essas atividades não tenham,
necessariamente, uma grande duração devido ao desconforto térmico provocado pelos
horários de maior insolação. 

Margeando a grade frontal desta sub-área, encontramos um trecho canalizado do Córrego
dos Contos, uma área que não apresenta proteção a riscos de quedas de usuários do
espaço, ou mesmo de eventuais objetos por eles portados¹º. Além do problema relacionado

Mapa chave
Sub-área 2

A sub-área 2 tem, como principal função, a
de estacionamento. No entanto, sua vasta
área plana, de aproximadamente 4328 m²,
possibilita diversas atividades na praça
quando não há carros estacionados, como:
andar de bicicleta, jogar bola, passear com
cachorros     e     brincar     com      crianças, 

Foto

Imagem 8

Imagem 9

Legenda
Disp de iluminação
Monumento de pedra
Nicho de pedra



à segurança, o córrego também apresenta problemas referentes ao odor¹¹ e ao
aparecimento de insetos, fazendo com que suas imediações se tornem bastante
desagradáveis, em especial durante os períodos de seca. 

A pavimentação encontrada no estacionamento é constituída de paralelepípedo de
concreto intertravado, material que consegue resistir ao fluxo de veículos, mas que diminui
a acessibilidade da sub-área, fazendo com que seja difícil andar pelo espaço em uma
cadeira de rodas, com o auxílio de bengalas ou com um carrinho de bebê.

Por fim, esta área não apresenta nenhum mobiliário de permanência, fato justificado pelo
uso como estacionamento e como local de eventos. Ainda assim, seria possível a instalação
de mobiliários em suas extremidades, proporcionando maior conforto aos usuários da
praça. A sub-área conta, porém, com um monumento de pedra onde há uma placa, como é
possível ver na imagem 9. Esta pedra é frequentemente utilizada como apoio à atividades
de musculação e alongamentos, como será visto no capítulo 5.

O espaço possui uma área gramada, sem uso nos dias de hoje, que pode ser reativada
para ser utilizada como estacionamento ou como apoio às atividades de lazer ativo. Além
dela, existe um nicho de pedra localizado na extremidade sul da sub-área, como mostra a
imagem 8, que se mostra um ponto potencial para a instalação de bancos e de outros
mobiliários de permanência.

A sub-área também dá suporte à pista de caminhada, que tem seu trecho pavimentado de
quartzito descontinuado, como será visto no item 4.2.5. Atualmente é possível encontrar,
portanto, algumas marcações na área de estacionamento indicando o trajeto de
caminhada percorrido pelos usuários.
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Imagem 9: Monumento de pedra utilizada como apoio
Fonte: Acervo Pessoal

Imagem 8: Nicho de pedra
Fonte: Acervo Pessoal

¹º A gerente do Centro de Convenções aponta que já houveram quedas no córrego e que crianças se
arriscam para pegar eventuais brinquedos e objetos que costumam cair na localidade.
¹¹ Provocado pela contaminação das águas, situação recorrente em Ouro Preto, onde ainda há muitos pontos
de lançamento de esgotos in-natura nos tributários e não há tratamento dos esgotos coletados.
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4.2.3. Sub-área 3 - Playground

A Praça da UFOP possuía uma área para
crianças, com playground, em um platô de
851 m² situado em região mais elevada do
terreno. Os brinquedos, no entanto,
precisaram ser removidos devido à falta de
manutenção dos mesmos - se encontravam
tão  quebrados   que   ofereciam  riscos  aos

Mapa chave
Sub-área 3

usuários. A região do playground se encontra atualmente sem uso, possuindo apenas sete
bancos de madeira espalhados pela sub-área. No entanto, essa sub-área possui uma
metragem quadrada grande o suficiente para possibilitar a criação de espaços voltados
para diferentes faixas etárias, como áreas separadas para a pequena infância, para
crianças mais velhas e para adolescentes. Duas extremidades do playground são cercadas
por muros e por vegetações, o que cria regiões sombreadas que podem ser aproveitadas.
Estes elementos também permitem a criação de um paisagismo diverso no espaço,
associado às espécies já existentes ao redor do mesmo.

Foto



A região do playground apresenta alguns desafios, como a pouca visibilidade da sub-área
que, atrelada à ausência de equipamentos de iluminação, pode causar insegurança e
medo nos usuários. A infestação de formigas encontrada no local atualmente também
causa transtornos, uma vez que inibe a locomoção e a apropriação em diversos trechos da
sub-área. O mobiliário visto na região (bancos de madeira) encontra-se em mau estado de
conservação, devendo ser substituído. Por fim, a região onde a maioria dos mesmos estão
instalados não oferece sombreamento e nenhum tipo de proteção contra as intempéries.
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4.2.4. Sub-área 4 - Área de Musculação

Mapa chave
Sub-área 4

A área de Musculação se localiza em um
pequeno platô linear, marginal a uma parte
da pista de caminhada, e que conta com
alguns poucos equipamentos de calistenia
que se encontram em mau estado de
conservação - partes enferrujadas e
quebradas. Esta sub-área não é
pavimentada,    tendo    seu    piso   coberto

Foto



apenas por trechos de grama desgastada. 

Esta sub-área conta com espaço suficiente para abrigar as atividades de musculação e
ginástica de forma qualificada, bem como para criar um paisagismo funcional em suas
extremidades, colaborando para a estabilidade do talude que sustenta o pequeno platô.
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4.2.5. Sub-área 5 - Área de Caminhada

Mapa chave
Sub-área 5

Foto

A caminhada é feita parcialmente por uma
pista estreita, que se configura como um
passeio revestido por placas de quartzito, e
parcialmente pela área de estacionamento,
criando um percurso circular de,
aproximadamente, 250m. A pista de
caminhada poderia ser alargada e
repavimentada, tendo demarcações em
todo o seu percurso e garantindo o conforto
e a segurança dos usuários.
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4.2.6. Sub-área 6 - Área de Lazer Passivo

A área de lazer passivo (contemplação, sociabilização, entretenimento individual) conta,
atualmente, com três bancos de madeira implantados sobre uma calçada de quartzito e
com três tambores que servem como lixeiras ou coletores improvisados, onde é despejado o
lixo de toda a praça. Os bancos se encontram em mau estado de conservação, não sendo
suficientes para atender a toda a demanda de assentos no espaço. A calçada em que se
encontra a sub-área possui 2,70m de largura, sendo um pouco estreita para acomodar,
confortavelmente, o fluxo de pedestres e as pessoas sentadas ao mesmo tempo.

A região conta com vegetação arbórea que gera um sombreamento agradável nos bancos,
incentivando a permanência no local. Sua proximidade à portaria também é um fator
interessante, uma vez que não é necessário atravessar toda a praça para conseguir se
sentar. Além disso, a vista proporcionada pela localização dos bancos é privilegiada, sendo
possível observar todas as localidades da praça e, ainda, uma bela paisagem ouropretana.

Mapa chave
Sub-área 6

Foto
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4.2.7. Sub-área 7 - Talude

Mapa chave
Sub-área 7

Local de
possível novo

acesso à
praça

A sub-área 7 abrange o talude localizado na
lateral leste da praça, onde também se
encontra o letreiro da UFOP, feito em
topiaria, e que sofre com a falta de
manutenção, que o deixa completamente
coberto em determinadas épocas do ano. 

¹² É sabido que, atualmente, o talude apresenta riscos de deslizamento em alguns trechos, porém seria
interessante que o mapeamento das áreas instáveis e proposição de soluções para a contenção do mesmo
fosse compartilhada com profissionais específicos da área.

O talude da praça é frequentemente utilizado pelas crianças para a realização de
brincadeiras como escorregar e escalar. A viabilidade dessas atividades, bem como a
implantação de um paisagismo diferenciado na sub-área, devem ser analisadas de acordo
com a segurança da encosta¹². O local tem, ainda, potencial para a criação de um novo
acesso à praça pela Avenida Vitorino Dias, uma vez que o único modo de acessá-la
atualmente é pela Rua Diogo de Vasconcelos.
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4.2.8. Sub-área 8 - Faixa de Desaceleração

Mapa chave
Sub-área 8

A Faixa de Desaceleração se encontra junto ao portão de acesso de veículos, na
extremidade sul da praça. Nesta área também podemos visualizar um trecho do Córrego
dos Contos, que gera os mesmos problemas apresentados na sub-área 2, como riscos de
queda, poluição e mau cheiro. As calçadas dessa sub-área são de quartzito, escorregadias
e estreitas. O calçamento da mesma é semelhante ao da rua Diogo de Vasconcelos, feito
por paralelepípedos de pedra, porém se encontra desnivelado, além de ser bastante
trepidante. Esta região não possui nenhuma boca coletora e, junto ao portão, é possível
observar o empoçamento de água.

Esta sub-área contém áreas verdes potenciais para a implantação de um jardim, além de
contar com uma Araucária (Araucaria angustifolia) já bem desenvolvida. A sua lateral
direita é sombreada devido às espécies arbóreas localizadas no talude acima da mesma, o
que traz uma ambiência mais interessante ao local. O muro que a cerca permite que os
usuários da praça se sentem em torno da sub-área, fato que pode ser aproveitado no
desenvolvimento do projeto.

Foto
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A Praça da UFOP é um espaço relevante para as atividades de lazer ativo no centro
histórico de Ouro Preto, uma vez que é um dos poucos equipamentos do gênero
encontrados na cidade. Porém, a falta de manutenção ao longo dos anos fizeram com que
o espaço adquirisse problemas, como o fim da vida útil dos equipamentos de musculação e
dos brinquedos do antigo playground. Os mobiliários urbanos se encontram em mau estado
de conservação, precisando ser substituídos. Os equipamentos de iluminação trazem
diversos transtornos e falham em iluminar a praça como um todo, sendo necessário
repensar todo o sistema. A falta de uma equipe responsável pela limpeza e pela capina da
praça também é prejudicial, uma vez que, frequentemente, é possível encontrar resíduos
sólidos e galhos secos espalhados pelo espaço. A vegetação encontrada no local cria
sombras em algumas regiões, originando espaços agradáveis e convidativos. Porém, a
mesma precisa ser ampliada para outras regiões da praça a fim de qualificar o espaço
como um todo.

Imagem 10: Paisagem de Ouro Preto a partir da Praça da UFOP
Fonte: Centro de Convenções



CAPÍTULO 5
APO: Avaliação Pós Ocupação
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Buscando entender o comportamento dos usuários da Praça da UFOP no cotidiano, foram
realizadas visitas ao local durante o mês de novembro de 2021 e foram mapeadas: as
atividades realizadas no espaço, a idade aproximada dos usuários e algumas
características do mesmo, de acordo com metodologias desenvolvidas pelo Gehl Institute.
Neste capítulo, serão explicadas as metodologias utilizadas, bem como serão mostrados os
resultados da avaliação pós ocupação realizada. Ao final deste trabalho, encontra-se um
apêndice onde estão descritos os resultados de cada dia de avaliação, bem como a
explicação detalhada de todos eles.

5.1. FERRAMENTAS UTILIZADAS

O Gehl Institute, chefiado pelo arquiteto dinamarquês Jan Gehl, surgiu após mais de 40
anos de pesquisas e intervenções em espaços públicos. Referência em estudos de
percepção ambiental, durante a sua carreira, Gehl desenvolveu metodologias para avaliar
e entender o comportamento das pessoas em espaços públicos. Essas são utilizadas como
embasamento em seus numerosos projetos. No site do instituto, é possível ter acesso aos
templates dessas metodologias produzidas por ele e por sua equipe, facilitando o acesso
às ferramentas utilizadas. 

Para a realização desta avaliação, foram selecionadas três ferramentas. A primeira delas
se chama Doze Critérios de Qualidade (Twelve Quality Criteria) e consiste em avaliar o
espaço público de acordo com doze critérios especificados pela metodologia, que estão
divididos nas categorias Proteção, Conforto e Prazer. Os elementos avaliados estão
relacionados aos recursos e às sensações que incentivam a permanência das pessoas em
determinado espaço, como a qualidade do mobiliário, as proteções às intempéries e a
possibilidade de se manter uma conversa agradável no local. A avaliação é feita
atribuindo-se um valor para cada um dos doze critérios especificados na tabela e, após
isso, classificando-os em positivo, negativo ou neutro. É importante ressaltar que os
resultados desse método são sempre subjetivos, uma vez que o que é considerado é a
percepção do pesquisador. Assim, para que os resultados sejam confiáveis, é interessante
que o pesquisador tenha um mínimo de conhecimento do tema.

A segunda ferramenta se chama Idade + Registro de Gênero (Age + Gender Tally), que visa
estimar a idade e o gênero de pessoas que se encontram no local nos horários observados.
A metodologia divide os usuários de acordo com as categorias Homem, Mulher ou Outros e
com as idades de bebês (0 a 4 anos), crianças (5 a 14 anos), jovens adultos (15 a 24 anos),
adultos (25 a 64 anos) e idosos (65+ anos). Desse modo, o avaliador observa aqueles que
estão no espaço e os encaixa nas categorias ditas acima. Além disso, é possível contar
quantas pessoas estão frequentando o local no momento da análise. Os resultados obtidos
a partir desta  avaliação  mostram  quem está utilizando o local,  podendo  indicar  aqueles
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que não se sentem bem-vindos ou que não conseguem acessá-lo. Esta ferramenta conta
com estimativas feitas pelo pesquisador, por isso, nem sempre os dados obtidos refletirão
com precisão as idades ou os gêneros dos usuários do espaço. 

A terceira ferramenta utilizada se chama Mapeamento de Atividades Estacionárias
(Stationary Activity Mapping) e tem como objetivo mapear o que as pessoas estão fazendo
no espaço e quais são os locais mais apropriados por elas. Nesta ferramenta, é necessário
utilizar um mapa e observar onde as pessoas estão e que tipo de atividades estão
realizando, ou posturas que estão adotando. O instituto disponibiliza uma tabela com uma
legenda de posturas como: pessoas em pé, pessoas sentadas em público, pessoas
deitadas, pessoas sentadas informalmente e pessoas em movimento, além de atividades
como esperando transporte, comendo e bebendo, em atividade comercial ou praticando
exercícios e recreação. Desse modo, o resultado desta avaliação é um mapa indicando as
áreas de maior e menor uso pela população.

O livro “How to Study Public Life” (2013), de Jan Gehl, também foi utilizado como
ferramenta para a execução desta avaliação pós ocupação. Este livro traz ferramentas e
métodos simples para realizar a coleta dos dados, de modo que seja possível observar o
espaço por meio de anotações sistemáticas, sem utilizar, portanto, materiais caros e
sofisticados.

5.2. RESULTADOS ENCONTRADOS

5.2.1. Doze Critérios de Qualidade

Os critérios observados nesta avaliação receberam pontuações que vão de 1 a 10, onde 1 é
extremamente insatisfatório e 10 é extremamente satisfatório. A tabela a seguir ilustra a
avaliação feita. As notas de 1 a 3 são avaliadas como negativas, as notas de 4 a 7 são
consideradas neutras e as notas de 8 a 10 são avaliadas como positivas.

Opções de mobilidade

Opções de apoio

Opções para sentar

Opções de visualização

Opções para falar e ouvir

Opções de jogos, exercícios e atividades

Proteção

Conforto

Proteção contra trânsito e acidentes

Proteção contra danos de terceiros

Proteção contra experiências sensoriais desagradáveis

10
 

3
 

4

1
 

2
 

3
 

8
 

9
 

8
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Prazer
Escala

Oportunidades para aproveitar os aspectos positivos do clima

Experiências de qualidade estética e experiências sensoriais positivas

8
 

6
 

8

O Gehl Institute explica que, quando um espaço não apresenta proteção contra carros,
chuva, barulhos e ventos fortes, por exemplo, as pessoas acabam evitando passar tempo
nele. A categoria “Proteção” avalia este cenário e, nesta avaliação recebeu nota média de
5,6, estando, assim, em um valor neutro.

Gehl explica, também, que a falta de elementos que trazem conforto ao andar, ao falar, ao
ver e ao sentar fazem com que o espaço deixe de ser convidativo. A categoria “Conforto”,
portanto, recebeu média 5,2, possuindo, também, uma classificação neutra.

Por fim, Gehl aponta que bons espaços públicos tendem a oferecer experiências sensoriais
positivas e são capazes de aproveitar os aspectos favoráveis do clima, além de prover
elementos na escala humana para que os usuários não se sintam perdidos nas redondezas.
A categoria “Prazer” conta com três critérios de avaliação e recebeu média 7,3,
alcançando, assim, resultados positivos. 

A média de todos os critérios avaliados é 5,8, valor considerado neutro pela divisão
estabelecida. A categoria “Prazer” recebeu a maior média entre as três avaliadas, seguido
da categoria “Proteção” e da “Conforto”. Os critérios que receberam as menores notas,
como questões relacionadas à mobilidade, aos assentos e a proteção contra danos de
terceiros podem ser resolvidos na fase do projeto de requalificação. Os critérios de maiores
notas, como as experiências sensoriais positivas, as opções de visualização e as opções
para falar e ouvir são potenciais que podem ser explorados para serem aproveitados da
melhor maneira possível. 

5.2.2. Idade + Registro de Gênero

As avaliações das idades e dos gêneros dos usuários da Praça da UFOP foram feitas
durante seis dias e em nove horários distintos¹³, a fim de se ter uma compreensão maior de
quem são os usuários do espaço. 

Ao total, foram mapeadas, durante os seis dias de visita a campo, 115 pessoas, sendo um
bebê de 0 a 4 anos, cinco crianças do sexo masculino e duas crianças do sexo feminino,
vinte e sete homens e dezesseis mulheres de idades entre 15 a 24 anos, quarenta homens,
dezesseis  mulheres  e  duas  pessoas de  gênero  não  identificado  pela pesquisadora com
 

¹³ 2/11/21 (terça-feira, feriado) - 10:30 às 11:30h (sol, agradável), 16:40 às 18:30h (sol ameno); 3/11/21 (quarta-
feira) - 9:40 às 10:30 (sol, calor), 17:30 às 18:20 (sem sol, agradável); 6/11/21 (sábado) - 9:30 às 11:00 (sol, calor,
ventando), 15:00 às 15:20 (sol, calor); 14/11/21 (domingo, véspera de feriado) - 9;30 às 12:00 (sem sol, frio,
chuvoso); 16/11/21 (terça-feira) - 15:10 às 16:10 (sol, calor); 17/11/21 (quarta-feira) - 13:30 às 15:00 (sol, calor)



Idade Homem Mulher Outros

0-4 anos

5-14 anos

15-24 anos

25-64 anos

65+ anos

1

5

27

40

4

2

16

16

1

-

-

2

- Total 115
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idades entre 25 a 64 anos e quatro homens e uma mulher com mais de 65 anos, totalizando
oito crianças até 14 anos, setenta e um homens e trinta e três mulheres. Esses resultados
nos mostram que a grande maioria dos frequentadores da Praça da UFOP consistem em
homens adultos, seguido de homens jovens e mulheres jovens e adultas, como ilustram a
tabela e os gráficos 1 e 2.

Gráfico 1: Relação entre idade e gênero dos usuários da Praça
Fonte: Elaborado pela autora

Homens 25 - 64 anos - 35,09%

Homens 15 - 24 anos - 23,68%

Homens 5-14 anos - 4,39%
Pessoas 0 - 4 anos - 0,88%Outros - 1,65%

Mulheres 65+ anos - 0,88%
Mulheres 25 - 64 anos - 14,04%

Mulheres 15 - 24 anos - 14,04%

Mulheres 5 - 14 anos - 1,75%
Homens 65+ anos - 3,51%
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O baixo número de crianças neste levantamento pode ser explicado pelos dias e horários
visitados, uma vez que as crianças costumam ser conduzidas ao espaço público por adultos
e, em dias de semana, costumam estar nas escolas durante os períodos da manhã ou da
tarde. Além disso, o espaço possui poucas atrações para o público infantil, uma vez que a
praça é excessivamente ensolarada e o playground se encontra desativado. A pouca
presença de idosos na praça pode se dar pela falta de acessibilidade do local, fazendo
com que haja a necessidade de se pular as correntes e desincentivando os que possuem
dificuldades de locomoção a utilizá-la, mas também pela carência de espaços mais
sombreados e de mais assentos. A minoria de mulheres utilizando o local pode se dever a
falta de luminosidade da praça, causando inseguranças nas usuárias no período noturno.
Outra hipótese para a menor presença percentual desse grupo é a sobrecarga de trabalho
imposta às mulheres pela nossa cultura, uma vez que muitas são as responsáveis pelas
tarefas domésticas e pelos cuidados com as crianças, ao mesmo tempo em que também
são responsáveis pela renda familiar através de uma ou mais ocupações fora de casa. Por
fim, a ausência de uma portaria efetivamente aberta pode inibir o uso do espaço por todos
os grupos de pessoas.

5.2.3. Mapeamento de Atividades Estacionárias

O mapeamento das atividades realizadas na praça foi feito nos mesmos dias e horários da
aplicação da ferramenta anterior a fim de entender como as pessoas se apropriam do
espaço e quais são os lugares mais utilizados por elas. 

Gráfico 2: Relação entre grupos de usuários da Praça
Fonte: Elaborado pela autora

Crianças - 6,96%

Outros - 2,61%

Mulheres - 28,70%

Homens - 61,74%
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Após esta avaliação, foi possível perceber que as atividades predominantes no espaço são
as caminhadas, as corridas e os passeios com cachorro. Há, também, um grande volume de
pessoas que utilizam os bancos localizados na sub-área 6. Um fluxo menor de pessoas
usufruem dos bancos localizados na região do playground, muito provavelmente porque a
área se encontra vazia, em outro plano com menor visibilidade e acesso dificultado, e não
oferece proteção contra as intempéries, por exemplo. Ainda assim, é seguro afirmar que,
somadas, as atividades de lazer ativo são mais numerosas na praça do que as de lazer
passivo.

É comum encontrar, também, famílias com crianças e pessoas realizando atividades em
grupos, como danças. Em relação ao uso infantil, foram registradas brincadeiras como
jogar bola e andar de bicicleta. Estes usos costumam acontecer, em sua maioria, no centro
da praça, onde está localizada a área de estacionamento, mas também foi registrada a
atividade de escorregar no talude, já tradicional no espaço, pois é ocasionalmente
observada há anos no local por esta autora.

As pessoas que realizam atividades na região da pista de corrida, na maioria das vezes,
seguem o mesmo trajeto, como pode ser observado no mapeamento das atividades. Elas
costumam percorrer a praça pelo sentido anti-horário e, curiosamente, optam por passar
pelo estacionamento, evitando o passeio encontrado na sub-área 6. 

Os usuários que realizam atividades relacionadas à esportes costumam, em sua maioria, se
alongar nas paredes da guarita ou no monumento de pedra encontrado no centro da
praça, que também serve como apoio à ioga e à ginástica. A área de musculação é
bastante utilizada, mas, por possuir poucos equipamentos, não é suficiente para suprir toda
a demanda dos usuários. Por isso, é comum observar pessoas fazendo exercícios no chão e
utilizando o desnível da calçada da sub-área 6 como apoio às atividades e aos
alongamentos.

Os pontos hidráulicos da praça também são usados, principalmente, para dar água aos
cachorros, mas foram observadas pessoas os utilizando para lavar as mãos e se refrescar. 

As observações feitas em campo mostram que o espaço é efetivamente utilizado pela
população em seu cotidiano, tanto para a realização de atividades físicas quanto como um
espaço de descanso e socialização. Entender o modo como as pessoas se apropriam do
espaço faz com que seja possível trazer para o projeto elementos que aumentarão o
conforto e a qualidade das atividades realizadas, por exemplo. 



CAPÍTULO 6
Escopo do projeto por subárea
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Após a realização do diagnóstico para entender os problemas e as potencialidades do
espaço e da avaliação pós ocupação para compreender como o espaço é apropriado
pelos usuários, foi possível realizar um escopo do que acreditamos que deveria ser feito em
cada sub-área da praça durante a etapa de projeto. A seguir, serão apresentadas as
diretrizes para a requalificação da Praça da UFOP.

6.1. QUESTÕES GERAIS

É importante, primeiramente, que seja realizado um projeto luminotécnico para toda a
praça, de maneira que seja possível iluminá-la por inteiro, mas de modo que não haja
conflitos com as diversas atividades presentes no local, como o funcionamento do
estacionamento, o uso para eventos externos e os usos de lazer ativo cotidianos. 

Além disso, a praça precisa se adequar às questões de acessibilidade previstas na NBR
9050, que trata dos critérios e parâmetros técnicos para a adaptação de um espaço.

Será feito, também, um projeto de paisagismo que abrangerá todas as sub-áreas, de modo
que haja a valorização de cada uma delas de acordo com suas necessidades específicas.

Um plano de manejo das áreas verdes também precisará ser feito e especificará como
deve ser feita a manutenção do paisagismo da praça (calendário de adubação, a
frequência de podas a serem realizadas no local, horários preferenciais de irrigação, etc.).

6.2. QUESTÕES ESPECÍFICAS

6.2.1. Sub-área 1 - Guarita e Acesso Principal

Sugere-se que a edificação da guarita seja reconstruída, a fim de desobstruir e facilitar a
passagem de automóveis pela entrada norte da praça. É necessário, também, criar um
acesso exclusivo para pedestres, fazendo com que não seja mais necessário pular as
correntes para acessar o espaço.

Esta sub-área pode receber, também, equipamentos de apoio, como bebedouros e
banheiros, já que se encontra em um local mais reservado, diminuindo o impacto destas
instalações na paisagem da praça. Nela, é possível, também, instalar barras para
alongamentos, facilitando a realização das atividades para os usuários em ambiente
sombreado e próximo à entrada principal, desassociando a prática da área de musculação,
pois seus possíveis usuários extrapolam os interessados nos equipamentos a serem
instalados na sub-área 4.
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6.2.2. Sub-área 2 - Área de Estacionamento

A área de estacionamento conta com uma área subutilizada, coberta por brita e tomada
por vegetação. Nela, sugere-se a instalação de assentos e a plantação de árvores a fim de
transformar esta região em uma área de permanência agradável e funcional. No nicho de
pedra próximo à área de desaceleração, também subutilizado, serão indicados mobiliários
e vegetação ornamental para que se torne, efetivamente, uma área de convívio e
contemplação.

O centro da sub-área conta com grandes áreas quadradas destinadas ao estacionamento
de veículos, mas, cotidianamente, a região é mais utilizada como espaço para brincadeiras
com crianças. Devido a isso, poderão ser pintadas quadras esportivas no piso intertravado
de concreto para incentivar ainda mais estes usos.

Indicaremos, também, o plantio de espécies ornamentais arbustivas em toda a extensão do
Córrego dos Contos para que se crie uma barreira ao mesmo, minimizando a queda de
objetos e aumentando a segurança na região.

Por fim, devido aos numerosos geradores de fluxo vinculados à administração pública no
bairro Pilar e à falta de estacionamentos na região, poderão ser concedidas 60 vagas
públicas de estacionamento na praça, de modo que o uso para atividades de lazer ativo
não seja prejudicado.

6.2.3. Sub-área 3 - Playground

Um novo playground poderá contar com espaços que visam diferentes faixas etárias, com
uma área para crianças de 0 a 6 anos, para crianças de 6 a 12 anos e para adolescentes,
por exemplo, além de contar com brinquedos inclusivos. Serão indicados, também, novos
mobiliários de permanência como bancos e lixeiras, além de dispositivos de iluminação
eficientes. 

Esta sub-área também poderá contar com uma pequena área coberta capaz de propiciar
proteção emergencial contra as intempéries e com plantios de árvores próximos aos muros,
criando novas áreas sombreadas no playground.

6.2.4. Sub-área 4 - Área de musculação

A área destinada à atividades de musculação deveria receber pavimentação adequada,
além de uma estação completa de calistenia e de assentos, lixeiras e equipamentos de
iluminação. No pequeno talude localizado nesta sub-área proporemos um paisagismo
apropriado para encostas, de modo que se crie uma barreira protetora e, ao mesmo tempo,
se deixe a região mais atraente. Além disso, a região de encontro com o grande talude
poderá receber o plantio de árvores decíduas, ajudando a sombrear levemente a área sem,
no entanto, comprometer uma porcentagem da passagem da luz do sol.
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6.2.5. Sub-área 5 - Área de caminhada

A atual pista de caminhada localizada nesta sub-área seria bastante beneficiada ao ser
alargada, bem como ao substituir seu revestimento de quartzito por uma pavimentação
mais adequada à caminhada. Além disso, será interessante demarcar seu trajeto ao longo
do estacionamento por meio da implantação de uma pavimentação diferenciada. 

6.2.6. Sub-área 6 - Área de lazer passivo

Esta sub-área deveria receber novos mobiliários de permanência e em maior quantidade
em relação aos já existentes no local, além de lixeiras com indicações da coleta seletiva e
de dispositivos de iluminação eficientes. O plantio de árvores decíduas também será
indicado juntamente à arborização já existente, de modo que se densifique o
sombreamento na região.

6.2.7. Sub-área 7 - Talude

Na região onde se encontra o talude proporemos o plantio de espécies adequadas para
contenção de encostas, além de espécies de árvores compatíveis com o tipo de solo e a
declividade apresentada. Provavelmente, indicaremos a supressão dos eucaliptos e
verificaremos de que maneira a área utilizada para recreação poderá ser oficializada, de
modo que seja seguro realizar as brincadeiras no local. Por fim, será proposto um novo
acesso à praça a partir da Avenida Vitorino Dias por meio de escadas metálicas, discretas
e pouco agressivas ao solo.

6.2.8. Sub-área 8 - Faixa de desaceleração

Serão indicados, nesta sub-área, equipamentos de drenagem como sarjetões, uma vez que
não há nenhum tipo de dispositivo de drenagem no local. Além disso, sugere-se que as
calçadas sejam alargadas e que sejam plantadas espécies ornamentais próximas ao
Córrego dos Contos, criando uma barreira protetora na região. Finalmente, serão
recomendados assentos no local de modo a oferecer um espaço de permanência aos
usuários da rua como um todo, criando uma espécie de ante-sala para a praça.

Por fim, entendemos que há desafios que não possam ser resolvidos por um projeto
arquitetônico-paisagístico. Entendemos que a questão da gestão é fundamental - tanto
nos aspectos de manutenção regular (limpeza, coleta de resíduos, substituição de
elementos danificados), mas também no estabelecimento de uma programação de
pequenos eventos que potencializem o uso do espaço por perfis mais diferentes - mulheres,
crianças, idosos, pessoas com deficiência, etc., pois acreditamos que sem uma boa gestão,
qualquer projeto se encontra ameaçado. 
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7.1. APRESENTAÇÃO GERAL

Este anteprojeto foi desenvolvido segundo as premissas do escopo apresentado no
Capítulo 6 deste trabalho. Foram propostas, na Praça, novas espacialidades para que os
usuários possam usufruir do espaço com mais conforto e praticidade. Assim, o espaço seria
contemplado com novas áreas de recreação, mais equipamentos de ginástica, novos
assentos e, ainda, algumas vagas de estacionamento abertas ao público no quotidiano. 

As principais alterações espaciais propostas foram: uma área de estar junto à faixa de
desaceleração, em substituição às vagas à 45°, funcionando como uma área de estar
contígua ao Centro de Convenções da UFOP; a criação de uma rampa acessível, que
ligará o estacionamento ao playground, situado em uma cota bem superior a ele, além de
vagas de estacionamento para pessoas com deficiência próximas à mesma. Para garantir
maior segurança aos usuários que fazem caminhada e corrida, diante da abertura de parte
do estacionamento ao público, propõe-se que o trajeto da pista de caminhada seja
ligeiramente encurtado, passando a ter um percurso de 200m (50m menor). Junto a ela
será criada a nova área de calistenia, que receberá equipamentos novos e mais duráveis. A
área subutilizada no estacionamento, hoje coberta por grama e brita, mas sem uso, seria
contemplada por uma quadra poliesportiva. Neste espaço também foi sugerida a
construção de uma arquibancada e de um espaço de recreação infantil ao seu lado.

Na área de lazer passivo foi proposta a substituição dos mobiliários e uma nova
arborização, promovendo uma transição suave e programada da hoje existente, tornando-
se um espaço ainda mais agradável e convidativo. A guarita foi completamente
reformulada, recebendo uma nova edificação com banheiros acessíveis e uma área de
armazenamento, além de cancelas para controlar o fluxo de veículos no espaço.

A região do playground seria dividida em três espaços, contando com brinquedos infantis,
área para piqueniques e um espaço dedicado à “Academia da Cidade”. Um novo acesso
foi proposto a partir da Avenida Vitorino Dias, sendo, para isso, indicada uma escada
metálica. A partir desse acesso, seria também possível acessar o platô localizado acima do
playground, podendo funcionar como um bosque (área hoje sub-utilizada pela falta de
acesso).

O estacionamento proposto disponibilizaria 60 vagas ao público, localizadas próximo ao
córrego e à área de desaceleração, além de sete vagas exclusivas para motos, localizadas
próximo à guarita. Próximo ao córrego, indicamos o plantio de plantados maciços de falso-
ris (Neomarica caerulea), que possuem folhagem ornamental e flores arroxeadas. Estas
poderão se tornar uma barreira protetora que minimizará as chances de quedas de objetos
no córrego. 
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Para facilitar o entendimento desta proposta, optou-se por apresentar o projeto através da
ampliação das seis principais sub-áreas: Desaceleração e Estar, Acesso à Rampa e à vaga
PCD, Área de Esportes, Área de Lazer Passivo e Guarita, Playground e Academia e Novo
Acesso, que serão apresentadas com mais detalhes a seguir.



3 9

7.2. DESACELERAÇÃO E ESTAR

As vagas de estacionamento a 45 graus encontradas, atualmente, na área de
desaceleração são subutilizadas e podem trazer transtornos a uma via arterial devido ao
grande fluxo de veículos circulando na mesma. Por isso, propõe-se a sua retirada,
substituindo-as por um "foyer", local que poderá ser utilizado tanto pelas pessoas que
frequentam a Praça quanto por aquelas que estão passando pela via, de modo que a
entrada da mesma se torne um espaço mais convidativo.  

Assim, esta região seria contemplada com uma área de estar de 90m² contendo assentos e
lixeiras, além do plantio de ipês-amarelos-do-Cerrado (Handroanthus chrysotrichus),
árvores que possuem uma floração exuberante, e fórmios (Phormium tenax), arbustos
ornamentais capazes de criar uma barreira protetora ao redor do Córrego dos Contos. 

Foi sugerida a colocação de seis bancos de madeira plástica (material que demanda
menos manutenção que a madeira comum) para que os usuários possam se assentar em
grupos ou individualmente. O novo paisagismo criaria sombra no local, deixando a área
ainda mais agradável. A área gramada localizada nesta região seria ampliada e a
araucária (Araucaria angustifolia) presente no local, mantida.

O piso de pedra encontrado atualmente no local também seria mantido, uma vez que está
em bom estado de conservação e contribui na ambiência agradável do espaço. As
calçadas que circundam a faixa de desaceleração seriam alargadas, passando a ter 1,30m
de largura. Além delas, propõe-se a implantação de uma calçada em frente à nova área
de estar.

Propõe-se que os postes de iluminação de
pedestres hoje encontrados no local sejam
substituídos por postes telecônicos
ornamentais feitos em aço estrutural. Estes
teriam 3m de altura e suas lâmpadas de
LED seriam mais eficientes, iluminando
melhor a região à noite. À iluminação dos
postes (spreadlighting), sugere-se a
complementação através da instalação de
spots fixos no chão, próximos às bases das
árvores, criando o efeito conhecido como
uplighting.

MAPA-CHAVE

https://www.arvores.brasil.nom.br/new/ipeamarelocerrado/index.htm
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Imagem 11: Implantação da área de estar

Fonte: Acervo Pessoal, modificado pela autora
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7.2.1. Especificações

BANCO DE MADEIRA PLÁSTICA COM ENCOSTO
Marca: Ecopex
Linha: Steel
Comprimento: 1,50m
Profundidade: 0,35m
Pés: Aço de carbono

LIXEIRA DE MADEIRA PLÁSTICA
Marca: Ecopex
Linha: Steel
Capacidade: 62L
Medidas: 0,32 x 0,32m
Altura: 0,60m
Cor: Preta

POSTE TELECÔNICO ORNAMENTAL VÊNUS
Marca: Ibilux Iluminação
Material: Aço estrutural
Altura: 3m
Distância média entre postes: 10m
Lâmpada: LED
Cor: Preto

QUARTZITO OURO PRETO
Área de aplicação: 148,6 m² - área de estar, 150 m² - calçada

IPÊ AMARELO DO CERRADO
Nome científico: Handroanthus chrysotrichus (HACH)
Porte: Arbóreo
Diâmetro da copa: 8m
Altura: 4 a 8m
Diâmetro do tronco: 0,6m
Pertinência das folhas: Decídua
Floração: Amarela, inverno

https://www.arvores.brasil.nom.br/new/ipeamarelocerrado/index.htm
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FÓRMIO
Nome científico: Phormium tenax (PHTE)
Porte: Herbáceo
Diâmetro da copa: 1,2m
Altura: 2m
Pertinência das folhas: Perene

GRAMA ESMERALDA
Nome científico: Zoysia japonica (ZOJA)
Porte: Gramínea
Diâmetro: 0,6m
Altura: 0,15m
Pertinência das folhas: Perene

GRAMA AMENDOIM
Nome científico: Arachis repens (ARRE)
Porte: Herbácea
Diâmetro: 0,5m
Altura: 0,2m
Pertinência das folhas: Perene
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7.3. ACESSO À RAMPA E À VAGA PCD

Para aumentar a acessibilidade na praça, criando um espaço de lazer mais inclusivo para a
sociedade ouropretana e para sua população flutuante, foi proposta a instalação de uma
rampa, apoiada no talude lateral à Av. Vitorino Dias, que ligaria o estacionamento (nível =
1,70m) à área do playground (nível = 5m). Feita em concreto, a rampa possuirá 75m de
comprimento, 1,20m de largura e sua inclinação será de 5,5%. A mesma será dividida em
três trechos, contando, assim, com três patamares para promover descanso no trajeto.

Próximo à entrada da rampa, foram sugeridas duas vagas de estacionamento para pessoas
com deficiência, facilitando ainda mais o acesso à rampa e às demais áreas da praça,
como a pista de caminhada e a área de calistenia.

Ao lado das vagas de estacionamento, indicamos a criação de uma calçada de 1,50m de
largura e, acima dela, o plantio de calistemos (Callistemon imperialis), arbustos
ornamentais de folíolos longos e finos e floração vermelha intensa, que deixarão o espaço
mais bonito e serão um atrativo para a região. Próximo à ela, seria implantada uma cancela
para impedir que os carros avancem na área de lazer da praça no quotidiano, deixando-os
estacionados apenas nas vagas abertas ao público, mas permitindo a ampliação da área
de estacionamento em ocasionais eventos sediados no Centro de Convenções da UFOP.

O nicho de pedra que se encontra ao lado das vagas seria finalmente valorizado, pois é um
dos pontos que oferece a vista mais rica a ser contemplada de todo o espaço, no qual
instalaríamos dois novos bancos de madeira plástica e uma lixeira, tornando-se uma área
de permanência  agradável  e  convidativa.  Este se manifestaria como uma área de efetiva 

MAPA-CHAVE

contemplação, mas também como uma
área de descanso próximo à subida da
rampa que leva ao playground.

Por fim, seriam colocados postes
telecônicos de 3m de altura espaçados de
10 em 10m em todo o percurso da rampa,
aumentando a segurança do trajeto,
principalmente no período noturno.
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7.3.1. Especificações

BANCO DE MADEIRA PLÁSTICA COM ENCOSTO
Marca: Ecopex
Linha: Steel
Comprimento: 1,50m
Profundidade: 0,35m
Pés: Aço de carbono

LIXEIRA DE MADEIRA PLÁSTICA
Marca: Ecopex
Linha: Steel
Capacidade: 62L
Medidas: 0,32 x 0,32m
Altura: 0,60m
Cor: Preta

POSTE TELECÔNICO ORNAMENTAL VÊNUS
Marca: Ibilux Iluminação
Material: Aço estrutural
Altura: 3m
Distância média entre postes: 10m
Lâmpada: LED
Cor: Preto

CANCELA DE ESTACIONAMENTO
Marca: Dimep Sistemas
Tempo de abertura da haste: 2 a 6 segundos
Comprimento da haste: 3m
Medidas do corpo: 1 x 0,25 x 0,27m

CALISTEMO
Nome científico: Callistemon imperialis (CAIM)
Porte: Arbustivo
Diâmetro da copa: 5m
Altura: 2 a 9m
Diâmetro do tronco: 0,5m
Pertinência das folhas: Perene
Floração: Vermelha, primavera
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7.4. ÁREA DE ESPORTES

Na área de esportes propõe-se a criação de espaços para calistenia, alongamento,
caminhada e corrida, quadra poliesportiva e uma área para recreação e eventual
alimentação, com mesinhas de jogos. 

No projeto, a área de calistenia recebeu uma multi-estação para academia ao ar livre com
pranchas abdominais e diversos tipos de barras, possibilitando a prática de numerosas
atividades físicas. Além deste equipamento, foi indicada a instalação de barras de
alongamento que complementariam as atividades e poderiam ser utilizadas por vários
perfis de usuários da praça - não somente pelos praticantes de calistenia, mas também por
todos aqueles que buscam o espaço para realizar corridas, caminhadas e outras formas de
lazer ativo. No piso desta área foi proposto o revestimento com peças concreto
intertravado, um piso resistente, mas que não oferece proteção anti-impacto, uma vez que
as atividades ali realizadas não necessitariam deste tipo de proteção. Foram propostos,
também, bancos e lixeiras junto aos aparelhos para aumentar o conforto dos usuários. Os
jacarandás-mimosos (Jacaranda mimosifolia), árvore decídua e de copa pouco densa,
seriam responsáveis por sombrear levemente a área e ornamentar o espaço com sua bela
floração roxa. 

A nova pista de caminhada ofereceria 200m de percurso e, por ser dividida em duas áreas
de natureza diferentes, seria revestida por dois materiais: tinta para concreto intertravado
na parte do estacionamento e piso SBR reciclado no trecho onde hoje se encontra a pedra
Quartzito Ouro Preto. O SBR é antiderrapante e possui alta resistência, além de reduzir o
impacto em músculos e articulações, facilitando a realização de atividades físicas. É hoje 
considerado a melhor opção de piso para
pistas de caminhada e corrida, mas não
resiste à circulação veicular, não podendo
ser implantada em todo o trajeto.

A quadra poliesportiva proposta tem 16 x
27m e foi localizada na atual área residual
encontrada no estacionamento. A pintura
do piso seria feita com resina epox,
material muito resistente e durável. Ao seu
redor, foi proposta a colocação de um
alambrado metálico para delimitar o
acesso e impedir que objetos escapem
para a área de estacionamento. Junto à
quadra, foi indicada a construção de uma
arquibancada de concreto para aumentar
a capacidade de acomodação de pessoas
no local, trazendo mais conforto às
mesmas.   Por   fim,   os  ipês-roxos-de-bola MAPA-CHAVE
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(Handroanthus impetiginosus) seriam responsáveis por sombrear esta área, ornamentando-a
com sua floração rosada intensa nos períodos frios.

Próximo à quadra e à área de calistenia, foi sugerida a criação de uma região com
mesinhas de concreto contendo tabuleiros de xadrez pintados, que incentivará a
permanência e acrescentará novas atividades ao espaço, proporcionando também uma
área de apoio à alimentação, caso a praça venha a receber ambulantes de comércio e
serviços alimentícios, como carrinhos de pipoca, foodtrucks e outros.

Imagem 12: Implantação da área de esportes
Fonte: Acervo Pessoal, modificado pela autora



5 0



5 1

Fo
to



5 2

7.4.1. Especificações

BANCO DE MADEIRA PLÁSTICA COM ENCOSTO
Marca: Ecopex
Linha: Steel
Comprimento: 1,50m
Profundidade: 0,35m
Pés: Aço de carbono

LIXEIRA DE MADEIRA PLÁSTICA
Marca: Ecopex
Linha: Steel
Capacidade: 62L
Medidas: 0,32 x 0,32m
Altura: 0,60m
Cor: Preta

MULTI-ESTAÇÃO FLEX-ABS
Marca: Flex Equipment
Material: Aço carbono
Comprimento: 6,4m
Largura: 3,2m
Cor: Preto

ALONGADOR BARRAS HORIZONTAIS 3 NÍVEIS
Marca: Flex Equipment
Material: Aço carbono
Comprimento: 1,5m
Cor: Preto

MESAS DE CONCRETO COM TABULEIROS
Marca: Realfa
Material: Concreto
Dimensões da mesa: 0,8 x 0,8m
Dimensões das banquetas: 0,35 x 0,35
Cor: Amarela
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INTERTRAVADO DE CONCRETO
O intertravado de concreto localizado no estacionamento será
mantido
Será colocado também no piso da área de calistenia

PISO DE PNEU RECICLADO - SBR
Marca: Pisoleve
Modelo: 2 camadas
Material: Borracha de pneu reciclado
Cor: Vermelho

RESINA EPOX
Marca: Perfortex
Cor: Azul e verde
Área: 343m²

ALAMBRADO METÁLICO
Marca: Duarte Telas
Modelo: Alambrado tubular
Tela: Malha de 3 polegadas fio 12 galvanizada
Altura: 2,2m
Cor: Preto

POSTE TELECÔNICO ORNAMENTAL VÊNUS
Marca: Ibilux Iluminação
Material: Aço estrutural
Altura: 3m
Distância média entre postes: 10m
Lâmpada: LED
Cor: Preto
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JACARANDÁ MIMOSO
Nome científico: Jacaranda mimosifolia (JAMI)
Porte: Arbóreo
Diâmetro da copa: 10m
Altura: 15m
Diâmetro do tronco: 0,3 a 0,4m
Pertinência das folhas: Decídua
Floração: Roxa, primavera

IPÊ ROXO DE BOLA
Nome científico: Handroanthus impetiginosus (HAIM)
Porte: Arbóreo
Diâmetro da copa: 13m
Altura: 30m
Diâmetro do tronco: 0,6 a 0,8m
Pertinência das folhas: Semi-decídua
Floração: Rosa, inverno
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7.5. ÁREA DE LAZER PASSIVO E GUARITA

Esta região será composta pela guarita, pela área de lazer passivo e por uma área de
brincadeiras (permitindo o desenho com giz e a recreação menos dinâmica, mais
característica da primeira infância). Propõe-se a demolição da antiga guarita e a
construção de uma nova edificação com uma guarita, dois banheiros acessíveis e uma área
de armazenamento. Ao lado dela, indica-se a instalação de bebedouros e cinco lixeiras
com as cores da coleta seletiva, facilitando o descarte de resíduos sólidos. Foi indicada,
também, a instalação de cancelas automáticas na entrada da praça para que seja possível
controlar o fluxo de veículos à distância, bem como para delimitar as vagas que poderão
ser utilizadas no dia-a-dia e aquelas destinadas apenas a eventos especiais. 

Na área de lazer passivo foram propostos cinco novos bancos de madeira plástica e duas
lixeiras, a fim de aumentar o conforto nesta região, uma vez que os bancos existentes se
encontram muito danificados e as lixeiras são improvisadas. O pau-ferro (Caesalpinia
leiostachya) foi indicado para plantio entre às árvores já existentes na sub-área para
aumentar a densidade das copas e prever as futuras supressões das mesmas, uma vez que
muitas estão envelhecidas. Essa espécie também possui a característica de ter um tronco
bastante claro, fornecendo luminosidade à sua base, equilibrando o ambiente de penumbra
geralmente proporcionado pelo sombreamento das copas. Foi sugerido, também, a
colocação de spots de embutir no solo, junto às bases das árvores e quatro novos postes
telecônicos para iluminar a região, que atualmente sofre com a penumbra, aumentando a
segurança e incentivando a permanência, principalmente, no período noturno. A pedra
Quartzito Ouro Preto, encontrada na sub-área, deverá ser mantida e receber um
tratamento para sua renovação.

MAPA-CHAVE

A área de brincadeiras foi pensada para
que crianças possam riscar o chão, correr,
entre outras atividades. No projeto, esta
região contará com um canteiro gramado,
além de quatro bancos de madeira plástica
e duas lixeiras, permitindo que os
responsáveis permaneçam confortavelmen-
te enquanto monitoram as atividades
infantis. Esta área será sombreada pelos
belos ipês-roxos-de-bola (Handroanthus
impetiginosus), trazendo mais conforto
àqueles que se assentarem nos bancos.

Seguindo a calçada da área de lazer
passivo, propusemos uma nova escada
dando acesso ao platô do playground,
interligando-o à área  de  brincadeiras  e a 
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quadra e facilitando o acesso ao mesmo, uma vez que não será necessário dar a volta até
a escada ao lado da área de calistenia. Lembramos que este acesso é hoje feito
informalmente, e de forma um pouco perigosa, pelos usuários do espaço. A proposta,
então, ratificaria este caminho, dando mais segurança às pessoas, respeitando suas “linhas
de desejo” (caminhos informais frequentemente percorridos pelas pessoas ao atravessarem
o espaço da forma como desejam, não como lhes foi imposto pelo projeto original).

Imagem 13: Implantação da área de
lazer passivo

Fonte: Acervo Pessoal, modificado pela autora
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7.5.1. Especificações

BANCO DE MADEIRA PLÁSTICA COM ENCOSTO
Marca: Ecopex
Linha: Steel
Comprimento: 1,50m
Profundidade: 0,35m
Pés: Aço de carbono

LIXEIRA DE MADEIRA PLÁSTICA
Marca: Ecopex
Linha: Steel
Capacidade: 62L
Medidas: 0,32 x 0,32m
Altura: 0,60m
Cor: Preta

LIXEIRA DE MADEIRA PLÁSTICA
Marca: Ecopex
Linha: Steel
Capacidade: 62L
Medidas: 0,32 x 0,32m
Altura: 0,60m
Cor: Vermelha, amarela, verde, azul e marrom

POSTE TELECÔNICO ORNAMENTAL VÊNUS
Marca: Ibilux Iluminação
Material: Aço estrutural
Altura: 3m
Distância média entre postes: 10m
Lâmpada: LED
Cor: Preto

CANCELA DE ESTACIONAMENTO
Marca: Dimep Sistemas
Tempo de abertura da haste: 2 a 6 segundos
Comprimento da haste: 3m
Medidas do corpo: 1 x 0,25 x 0,27m
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TINTA PARA CONCRETO INTERTRAVADO
Marca: InoPlastic
Base: Solvente
Acabamento: fosco
Rendimento: 30 a 45m²
Cor: Vermelha

BEBEDOURO ACESSÍVEL LIFE
Marca: Cânovas Bebedouros
Material: Aço inox
Torneiras: Duas
Medidas: 0,61 x 0,5 x 0,5m
Filtro incluso

PAU-FERRO
Nome científico: Caesalpinia leiostachya (CALE)
Porte: Arbóreo
Diâmetro da copa: 12m
Altura: 30m
Diâmetro do tronco: 0,5 a 0,8m
Pertinência das folhas: Semi-decídua
Floração: Amarela, verão

IPÊ ROXO DE BOLA
Nome científico: Handroanthus impetiginosus (HAIM)
Porte: Arbóreo
Diâmetro da copa: 13m
Altura: 30m
Diâmetro do tronco: 0,6 a 0,8m
Pertinência das folhas: Semi-decídua
Floração: Rosa, inverno

QUARTZITO OURO PRETO
Área de aplicação: 90m²
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7.6. PLAYGROUND E ACADEMIA

O playground, nessa versão projetual, foi proposto no mesmo local de outrora, em um platô
mais elevado que o piso base da praça, e poderá ser acessado pela rampa, pela escada
encontrada próxima à área de lazer passivo ou pela escada próxima à área de calistenia,
além da escada vinda da Av. Vitorino Dias. O platô, aliás, foi dividido em três ambientes: a
área de playground, a área de piquenique e a academia ao ar livre. 

No playground foi indicada a instalação de um brinquedo sensorial inclusivo contendo
escorregadores, casinhas, túneis, pontes, entre outras atrações, de modo que um maior
número de crianças possam utilizá-lo para diversas brincadeiras, pois oferece, de forma
integrada, opções de recreação para crianças com e sem deficiências. Também serão
colocadas, nesta área, duas gangorras (uma para bebês e uma para crianças maiores) e
um carrossel, aumentando ainda mais a diversidade dos brinquedos. O playground
receberá um piso monolítico em SBR permitindo que as crianças utilizem o espaço em
segurança. Este piso se adapta em qualquer superfície, é higiênico, anti-impacto e
antiderrapante, sendo, portanto, uma escolha interessante para o espaço. Serão colocados
bancos de madeira plástica e lixeiras em volta do playground para que os responsáveis
pelas crianças possam acompanhá-los confortavelmente. Os resedás-gigantes
(Lagerstroemia speciosa) sombrearão o lado leste do espaço e poderão trazer uma bela
cor de floração durante a primavera, criando suaves marcos verticais para a área quando
vista de longe.

A área de piquenique foi proposta como uma área gramada com sete mesas de piquenique
de  madeira  plástica,   permitindo  que   os   usuários  se  alimentem  no  local  de  maneira  
confortável, podendo também utilizá-las
para outras atividades, como a realização
de pequenos eventos e como área de
estudos. Esta área conta, atualmente, com
três pitangueiras (Eugenia uniflora) e
receberia, ainda, duas paineiras (Ceiba
speciosa) ornamentando o espaço e
conferindo maior sombreamento. Do lado
esquerdo do mesmo, foram propostas
placas circulares em concreto formando
um caminho lúdico entre a academia e o
playground.

A área da academia foi proposta em um
piso cimentado e liso, pois seria utilizada
também pelas pessoas com deficiência,
oferecendo equipamentos ao ar livre para
a prática de atividades físicas e
sombreamento    por     quatro    sibipirunas MAPA-CHAVE
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(Caesalpinia pluviosa). O talude encontrado nesta região receberia mudas de jasmim
amarelo (Jasminum mesnyi), que possui uma floração amarela exuberante pendente. 

Por fim, toda a sub-área seria iluminada pelos postes telecônicos e por spots fixos de
embutir no solo, aumentando a segurança e permitindo o uso do espaço no período
noturno. 

Imagem 14: Implantação da área de playground
Fonte: Acervo Pessoal, modificado pela autora
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7.6.1. Especificações

PLAYGROUND SENSORIAL
Marca: Brubrinq
Material: Madeira plástica
Área de ocupação: 14 x 15m
Acessível

BALANÇO
Marca: Brubrinq
Material: Ferro
Área de ocupação: 2,70 x 1,60m
Altura: 1,75m
Assentos: 1 assento baby e 1 assento em borracha injetada

CARROSSEL
Marca: Brubrinq
Material: Ferro
Diâmetro: 1,8m
Lugares: 8
Faixa etária: acima de 4 anos

BANCO DE MADEIRA PLÁSTICA COM ENCOSTO
Marca: Ecopex
Linha: Steel
Comprimento: 1,50m
Profundidade: 0,35m
Pés: Aço de carbono

LIXEIRA DE MADEIRA PLÁSTICA
Marca: Ecopex
Linha: Steel
Capacidade: 62L
Medidas: 0,32 x 0,32m
Altura: 0,60m
Cor: Preta
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PISO CIMENTADO
Área: 277m²

MESA DE PIQUENIQUE EM MADEIRA PLÁSTICA
Marca: Ecopex
Linha: Ibiara
Comprimento: 1,5m
Largura total: 1,45m
Altura: 0,77m

ACADEMIA AO AR LIVRE
Marca: Ziober
Equipamentos: Simulador de caminhada - 2 unidades, esqui - 2
unidades, elíptico, adução e abdução de pernas, rotação
vertical com dupla diagonal, simulador de remo, along flex
Cor: Azul e verde

POSTE TELECÔNICO ORNAMENTAL VÊNUS
Marca: Ibilux Iluminação
Material: Aço estrutural
Altura: 3m
Distância média entre postes: 10m
Lâmpada: LED
Cor: Preto

PISO DE PNEU RECICLADO - SBR
Marca: Pisoleve
Modelo: 2 camadas
Material: Borracha de pneu reciclado
Cor: Vermelho
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RESEDÁ GIGANTE
Nome científico: Lagerstroemia speciosa (LASP)
Porte: Arbóreo
Diâmetro da copa: 6m
Altura: 8 a 10m
Diâmetro do tronco: 0,3 a 0,5m
Pertinência das folhas: Decídua
Floração: Roxa, verão

PAINEIRA
Nome científico: Ceiba speciosa (CESP)
Porte: Arbóreo 
Diâmetro da copa: 10m
Altura: 30m
Diâmetro do tronco: 0,8 a 1,2m
Pertinência das folhas: Decídua
Floração: Rosa, outono

SIBIPIRUNA
Nome científico: Caesalpinia pluviosa (CAPL)
Porte: Arbóreo
Diâmetro da copa: 8m
Altura: 15m
Diâmetro do tronco: 0,3 a 0,4m
Pertinência das folhas: Semi-decídua
Floração: Amarela, verão

GRAMA AMENDOIM
Nome científico: Arachis repens (ARRE)
Porte: Herbácea
Diâmetro: 0,5m
Altura: 0,2m
Pertinência das folhas: Perene

JASMIM AMARELO
Nome científico: Jasminum mesnyi (JAME)
Porte: Arbustivo
Diâmetro: 1,5m
Altura: 3m
Pertinência das folhas: Perene
Floração: Amarela, primavera e verão
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7.7. NOVO ACESSO

Um novo acesso à Praça foi pensado a partir da Avenida Vitorino Dias. Foi proposta, então,
uma escada metálica de 72 degraus ligando a avenida à região do playground. A partir
desta escada, também seria possível acessar o platô do bosque, de modo que os corrimãos
da mesma sejam interrompidos para tal. Esta escada possuiria seu piso em chapas
corrugadas e receberia uma pintura eletrostática na cor vermelha, criando, assim, uma
película de alto acabamento, uniformidade e resistência à mesma. Seriam distribuídos,
também, oito patamares ao longo de seu trajeto, possibilitando aos usuários que
descansem durante o percurso.

Para permitir o uso seguro deste acesso no período noturno, foi indicada a colocação de
cinco postes telecônicos possuindo 3m de altura e distribuídos de 10 em 10m por todo o
percurso da escada, além de spots fixos de embutir nas árvores localizadas em seu entorno.

Por fim, poderá ser feito um acesso à região do bosque por meio de uma escada metálica
localizada ao fundo do playground, permitindo um acesso facilitado à esta região.

Deste modo, esperamos que este projeto possa provocar uma revitalização efetiva para a
Praça da UFOP, aumentando as possibilidades da prática de lazer ativo e de
contemplação na cidade de Ouro Preto, bem como concebendo um espaço distinto para
recreações infantis e criando uma praça mais confortável, segura e agradável para seus
usuários.

MAPA-CHAVE
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7.7.1. Especificações

ESCADA METÁLICA COM PISO DE CHAPA CORRUGADA
Degraus: 72
Patamares: 8 
Comprimento: 47m
Largura: 2m
Pintura eletrostática 
Cor: vermelho

ESCADA METÁLICA COM PISO DE CHAPA CORRUGADA
Degraus: 14
Patamares: 1
Comprimento: 5,6m
Largura: 2m
Pintura eletrostática
Cor: cinza

POSTE TELECÔNICO ORNAMENTAL VÊNUS
Marca: Ibilux Iluminação
Material: Aço estrutural
Altura: 3m
Distância média entre postes: 10m
Lâmpada: LED
Cor: Preto
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A Praça da UFOP é um equipamento precioso para Ouro Preto, já que é muito bem
localizada e conta com uma área praticamente plana de mais de 15000 m², além de ser
capaz de abrigar diversas atividades durante todo o ano. É sabido que esta área foi muito
utilizada para a realização de atividades de lazer nos séculos XIX e XX, recebendo
companhias de circo e espetáculos. No século XXI, o espaço passou a abrigar novas
atividades, sendo um lugar propício para a realização de exercícios físicos, por exemplo.
Após a implantação da Praça da UFOP, então, ficou nítida a necessidade e a importância
de áreas de lazer ativo de qualidade em Ouro Preto, uma vez que a população
efetivamente se apropria do espaço. 

É claro, também, que a falta de manutenção ao longo dos anos fez com que patologias e
problemas fossem surgindo na praça, dificultando a realização de algumas atividades.
Atrelado a isso, a falta de intervenções arquitetônicas fizeram com que áreas com muito
potencial, como a região do playground, se tornassem áreas residuais e praticamente sem
uso nos dias atuais. Um projeto de requalificação, portanto, poderia conceber a
infraestrutura necessária para que a praça possa atender às demandas evidenciadas pela
população ouropretana.

Após o estudo a respeito das apropriações dos usuários na Praça, foi verificado que o
espaço é efetivamente utilizado pela população cotidianamente. Foi observado, também,
que uma boa parte da área de estacionamento é empregada para caminhadas, corridas e
brincadeiras, de modo que um grande fluxo de veículos transitando no espaço a fim de
utilizá-lo como estacionamento atrapalharia a apropriação usual da população. Atrelado a
isso, a falta de espaços de lazer ativo na cidade e, principalmente, no Centro Histórico faz
com que espaços como a Praça da UFOP sejam raros e devam ser preservados e
valorizados. Ainda assim, a UFOP não dispõe de recursos financeiros suficientes para
realizar a requalificação da praça e possui dificuldade para gerir o espaço atualmente.  O
acordo com a Prefeitura, então, seria interessante para requalificar a praça e incluí-la
como área de responsabilidade de manutenção da mesma. Desta maneira, chegamos a
conclusão de que o mais prudente seria a abertura parcial do estacionamento ao público,
permitindo a abertura de 60 vagas de estacionamento e, ainda assim, mantendo o espaço
como uma praça voltada ao lazer ativo em sua maior parte. 

Através da análise de todos os dados coletados durante este trabalho, foi possível
desenvolver um anteprojeto arquitetônico-paisagístico que realmente valorizasse a Praça
da UFOP, criando novas ambiências que favorecerão, principalmente, a população
ouropretana por meio de espaços de qualidade para a prática de atividades físicas,
brincadeiras infantis e contemplação. A possibilidade de vagas abertas ao público também
beneficiará a comunidade, uma vez que há uma escassez das mesmas no centro histórico
da cidade. Sendo assim, este espaço será um grande diferencial para Ouro Preto,
permitindo uma quantidade ainda maior de apropriações por diferentes perfis de usuários.
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BRUBRINQ
https://brubrinq.com.br

CÂNOVAS BEBEDOUROS
https://www.canovas.com.br

DIMEP SISTEMAS
https://www.dimep.com.br

DUARTE TELAS E CERCAMENTOS
https://www.duartetelas.com.br

ECOPEX MATERIAIS ECOLÓGICOS
https://ecopex.com.br

FLEX EQUIPMENT
https://www.flex.ind.br

IBILUX ILUMINAÇÃO
https://www.ibilux.com.br

INOPLASTIC - TINTAS PARA PISOS
https://www.inoplastic.com.br

PERFORTEX TINTAS E RESINAS
https://www.perfortex.com.br

PISOLEVE
https://www.pisoleve.com.br

REALFA - TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO E CIMENTO
https://realfa.com.br

ZIOBER BRASIL
https://www.zioberbrasil.com.br
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AVALIAÇÃO PÓS OCUPAÇÃO

Neste apêndice, é possível entender, de maneira mais aprofundada, como as metodologias
utilizadas para a realização da avaliação pós ocupação foram aplicadas e quais foram os
resultados obtidos em cada dia de avaliação. 

1. Doze Critérios de Qualidade

1.1. Proteção

O critério “Proteção contra trânsito e acidentes” avalia a segurança do trânsito no espaço
público e foi avaliado com nota 10, pois o local não apresenta perigos relacionados a
acidentes de trânsito, uma vez que não há carros circulando no mesmo. Desse modo, é
seguro realizar atividades como andar de bicicleta, correr e brincar com crianças sem o
medo de ser atropelado, por exemplo. 

O espaço recebeu nota 3 em relação à “Proteção contra danos de terceiros”, que avalia a
segurança do espaço público durante o dia e à noite, já que a praça é muito grande e
pouco iluminada, fato que aumenta insegurança em relação a ocorrências de furtos,
fazendo com que o ambiente se torne pouco convidativo no período noturno. Ainda assim,
é possível observar a presença de homens realizando atividades físicas na praça após às
18h. 

A “Proteção contra experiências sensoriais desagradáveis” avalia a presença de ruídos,
poeiras, cheiros ou outras poluições no espaço, bem como a maneira de funcionamento do
mesmo quando há ventos fortes, sol, chuva e outras intempéries no local. Esta categoria
recebeu nota 4, já que a presença do Córrego dos Contos traz desconfortos relacionados
ao odor e à poluição das águas para a praça. Além disso, o espaço não apresenta
proteção contra as chuvas e, apesar de possuir algumas regiões sombreadas, as mesmas
são poucas, deixando vários trechos da praça sem proteção ao sol.

1.2. Conforto

A praça, apesar de localizada em uma região plana, possui pavimentação trepidante ou
escorregadia em toda a sua extensão, além de não possuir uma entrada acessível e
facilitada para os pedestres¹. Por isso, a categoria “Opções de mobilidade”, que avalia a
acessibilidade no espaço, recebeu nota 1, sendo extremamente insatisfatória.

¹ Durante uma visita a campo, uma conhecida nos relatou que seu irmão, o funcionário aposentado da UFOP,
Flávio Andrade, sofreu uma queda ao adentrar o espaço devido à necessidade de pular as correntes
encontradas na guarita, que não possui acessibilidade, tendo que passar por procedimentos cirúrgicos e
gerando diversos transtornos à saúde do mesmo.
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As “Opções de apoio” dizem respeito aos espaços que podem ser utilizados para se apoiar,
como uma fachada, um muro ou uma árvore. Esse critério recebeu nota 2, já que não é
comum encontrar pessoas escoradas ou paradas em muitas das áreas da praça. Há, no
entanto, um monumento em pedra que é utilizado para apoio às atividades de musculação,
bem como a fachada da guarita. 

As “Opções para sentar” avaliam as possibilidades de assentos disponíveis na praça. Este
critério recebeu nota 3 porque, apesar de se terem bancos no espaço, estes são poucos, ou
concentrados em poucos pontos, além de se encontrarem em mau estado de conservação.

O critério “Opções de visualização” avalia a localização dos assentos no espaço, de modo
que se tenha coisas interessantes para olhar. Essa categoria recebeu nota 8, já que os
bancos da sub-área 06 estão posicionados de modo que se tenha uma bela vista em
direção ao Morro da Forca. Desse ponto, é possível, também, ter uma vista da praça como
um todo, sendo possível observar a todo tempo aqueles que estão realizando outras
atividades no local.

A categoria “Opções para falar e ouvir” avalia a possibilidade de se ter uma conversa no
espaço. A mesma recebeu nota 9, uma vez que a praça se localiza em uma região
silenciosa e que é completamente possível conversar sem precisar gritar, por exemplo. É
possível, também, conversar com privacidade, uma vez que a praça é grande e permite que
diversos grupos se reúnam em diferentes espaços, ainda que os mesmos precisem ficar em
pé. 

As “Opções de jogos, exercícios e atividades” avaliam as possibilidades de estar ativo no
espaço em diferentes horas do dia e épocas do ano. A categoria recebeu nota 8, já que a
praça é a principal localidade do centro histórico para a realização de atividades de lazer
ativo, mas desincentiva a apropriação de alguns grupos, como mulhere, à noite, uma vez
que tem iluminação insuficiente, e de idosos, já que a acessibilidade na praça é limitada.
Os mobiliários disponíveis para musculação também são poucos e se encontram em estado
precário.

1.3. Prazer

O critério “Escala” avalia a proporção entre o espaço público e seu entorno, bem como a
maneira como as pessoas se relacionam com o espaço. A nota dada ao critério foi 8, uma
vez que o entorno e a praça possuem uma relação harmônica e não conflitante. Ainda
assim, a praça possui uma grande área que foge da escala humana, mas não o suficiente
para deixar as pessoas desconfortáveis.

As “Oportunidades para aproveitar os aspectos positivos do clima” dizem respeito aos
aspectos climáticos locais, como o vento e o sol. Elas avaliam as condições para passar
tempo no local nas diferentes épocas do ano. O critério recebeu nota 6, uma vez que parte 
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dos assentos existentes estão localizados em áreas sombreadas e agradáveis, incentivando
a permanência. Em dias frescos, é possível passar tempo no local sem se sentir
incomodado, já que o lugar é bastante ventilado, mas ao mesmo tempo não é suscetível a
fortes correntes de vento. 

Por fim, o critério “Experiências de qualidade estética e experiências sensoriais positivas”
avalia a beleza do espaço público. O mesmo foi avaliado com nota 8, já que a praça se
encontra cercada por belas vistas e estar no espaço é agradável. Ainda assim, devido a
falta de manutenção regular, o espaço, em determinados períodos, apresenta falta de
capina, o deixando menos aprazível. A área poderia se beneficiar, igualmente, de um
melhor projeto paisagístico, aproveitando o potencial de algumas áreas permeáveis para a
criação de melhorias estéticas e funcionais provocadas por uma vegetação bem escolhida.

2. Idade + Registro de Gênero

O primeiro dia de avaliação (2/11/2021) foi o feriado de finados, onde foi possível observar
um total de sete pessoas na praça pela manhã, sendo seis delas homens e uma mulher.
Cinco pessoas se encontravam na idade de 25 a 64 anos, seguido por um homem entre 15
a 24 anos e um idoso com mais de 65 anos. À tarde, foram mapeadas quarenta e três
pessoas no espaço, sendo este o dia mais movimentado dentre os levantados. Vinte
pessoas, sendo elas treze homens e sete mulheres, possuíam entre 25 e 64 anos. Foram
mapeados, também, dezesseis jovens de idade entre 15 e 24 anos, sendo eles nove homens
e sete mulheres. Seguidos deles, foram observadas duas pessoas idosas, sendo um homem
e uma mulher, e um bebê, além de dois meninos e duas meninas nas idades de 5 a 14 anos.

Na quarta-feira (3/11/21), foram observadas oito pessoas no local durante o período
matutino, sendo elas dois homens nas idades de 15 a 24 anos, três homens na idade de 25
a 64 anos e três mulheres de 25 a 64 anos. Pela manhã, o clima estava quente e
ensolarado. À tarde, foram mapeadas vinte e quatro pessoas no espaço, sendo uma
criança do sexo masculino, doze homens e seis mulheres nas idades de 15 a 24 anos e três
homens e duas mulheres nas idades de 25 a 64 anos. Neste horário, o clima estava sem sol
e agradável, propício para apropriações. Deste modo, foram mapeados uma criança, vinte
homens e onze mulheres frequentando a praça neste dia.

No sábado (6/11/21), foram mapeadas dez pessoas no local, todas elas durante o período
da manhã: uma criança do sexo masculino e seis homens, uma mulher e duas pessoas de
gênero não definido pela pesquisadora nas idades de 25 a 64 anos. No período da tarde,
não foi observada nenhuma pessoa no local, muito provavelmente porque o dia estava
muito quente.

No domingo (14/11/21), haviam cinco pessoas na praça durante o horário avaliado: dois
homens e uma mulher nas idades de 25 a 64 homens e dois homens com mais de 65 anos.
O dia estava  chuvoso e frio,  podendo  ser  uma  resposta  para o pouco  fluxo  de pessoas
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naquele momento.

Na terça-feira (16/11/21), um dia depois do feriado, foram mapeadas nove pessoas no
horário da tarde, sendo elas duas crianças do sexo masculino, um homem e uma mulher nas
idades de 15 a 24 anos e quatro homens e uma mulher nas idades de 25 a 64 anos,
totalizando duas crianças, cinco homens e duas mulheres frequentando o espaço no dia. O
clima neste dia estava quente e ensolarado.

Na quarta-feira (17/11/21), foram encontradas nove pessoas no local, sendo dois homens e
duas mulheres de 15 a 24 anos e cinco homens de 25 a 64 anos. O dia estava quente, mas
agradável.

Após a avaliação da praça, foi possível observar que o espaço é bastante utilizado até as
10 horas da manhã, e, a partir desse horário, costuma se encontrar vazio até por volta das
14h. Após este horário, o fluxo da praça aumenta novamente, se tornando intenso por volta
das 15h. A partir daí, os usuários costumam permanecer na praça até às 18h e, então, é
comum ver, predominantemente, homens adultos no espaço. À noite, apesar da falta de
iluminação eficiente na praça, é comum encontrar pessoas realizando atividades na praça.
Em dias quentes, é nítido o aumento de usuários no local, independentemente do dia da
semana ou de datas como feriados.

3. Mapeamento de atividades estacionárias

No primeiro dia (2/11/2021), foi possível observar as seguintes atividades no período
matutino: três pessoas sentadas nos bancos da sub-área 6, além de uma sentada na região
do playground, uma pessoa passeando com cachorro e duas pessoas caminhando e
correndo. À tarde, foram mapeadas doze pessoas praticando caminhada ou corrida, cinco
pessoas passeando com cachorros, três pessoas fazendo uso dos aparelhos de
musculação, cinco crianças brincando de futebol, escalar o talude e correr, além de nove
pessoas praticando esportes distintos, como dança e skate. Além deles, foram mapeadas
três pessoas sentadas nos bancos da sub-área 6 e duas na região do playground.

Na manhã de quarta-feira (3/11/21), foram observadas quatro pessoas sentadas nos bancos
localizados na sub-área 6. Além delas, cinco pessoas estavam praticando caminhada,
corrida e atividades de musculação. À tarde, duas pessoas estavam sentadas nos bancos
da área de lazer passivo e três pessoas estavam sentadas nos bancos localizados na região
do playground. Havia também, uma pessoa passeando com cachorro, uma criança
andando de bicicleta e sete pessoas praticando corrida, caminhada e atividades de
musculação. 

No sábado (6/11/21) pela manhã, foram encontradas três pessoas sentadas nos bancos da
sub-área 6, além de duas pessoas utilizando os bancos do playground. Cinco pessoas
estavam realizando atividades de  musculação,  caminhada e corrida e uma criança estava
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andando de bicicleta. À tarde, não foi observada nenhuma pessoa utilizando o local.

No domingo de manhã (14/11/21), haviam duas pessoas caminhando, uma pessoa correndo,
uma pessoa realizando atividades de musculação e uma pessoa passeando com cachorro. 

Na terça-feira (16/11/21), três pessoas estavam sentadas nos bancos da sub-área 6, duas
crianças estavam andando de bicicleta, uma pessoa estava correndo, duas pessoas
estavam caminhando e uma pessoa estava passeando com cachorros. Neste dia, foi
observada uma pessoa deitada nos aparelhos de calistenia, uma vez que todos os bancos
localizados na parte mais baixa da praça estavam ocupados. Além dele, uma outra pessoa
estava sentada na parte sombreada da guarita. 

Na quarta-feira (17/11/21), houveram oito pessoas sentadas nos bancos da área de lazer
passivo. Além deles, havia uma pessoa sentada na região do playground. Aqui, foi possível
observar que há um revezamento relevante entre as pessoas que utilizam os bancos, mas
que eles, na maioria das vezes, estão ocupados.

Após a observação do espaço, foi possível perceber que, durante todo o dia, é comum
encontrar alguém praticando corrida ou caminhada na praça. Ainda assim, grupos
diferentes costumam fazê-las em horários distintos: os idosos costumam caminhar durante
a manhã, preferencialmente antes das 9:30h. Além deles, é comum ver adultos de ambos os
gêneros realizando as atividades na praça durante todo o dia, mas, a partir das 18h, a
predominância de homens no espaço é clara. Não é comum observar, porém, pessoas
realizando estas atividades nos horários de 10h às 14h. Ainda assim, a praça é utilizada,
neste intervalo, como espaço de lazer passivo, tendo, comumente, todos os bancos da sub-
área 6 ocupados por alguns minutos e por diversas pessoas, que costumam entrar e sair do
espaço em intervalos menores do que meia hora. Neste horário, também foram observadas
pessoas almoçando nos bancos da praça. 

O período de maior fluxo mapeado neste estudo se deu na tarde do feriado de finados
(2/11/21), onde foi possível observar diversos usos pouco comuns no cotidiano da praça,
sendo possível entender a apropriação da mesma em circunstâncias esporádicas. Foi
possível perceber, assim, que a praça tem um grande potencial para atender a demandas
de diversos grupos diferentes, precisando, principalmente, de espaços mais convidativos
que incentivem a permanência dos mesmos.
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LISTA DE ESPÉCIES A SEREM UTILIZADAS

Espécies que florescem no verão Espécies que florescem na primavera

Espécies que florescem no inverno Espécies que florescem no outono
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