STUDIO

Estúdio de análise da cidade, de estudo do
território e seus elementos conformadores aspectos sociais, culturais, naturais, econômicos,
espaciais e técnicos - e sua relação com a macroescala da região metropolitana do Vale do Aço.
A busca pela compreensão da experiência
cole�va da cidade por meio da reflexão em
cima dos usos, das prá�cas co�dianas, das
relações entre espaços públicos e privados.
Propostas
ar�culadoras
considerando
o patrimônio a ser compar�lhado na
dimensão pública e cole�va da cidade.

TERR
Com o espaço urbano cada vez mais privatizado,
os espaços coletivos ainda têm um importante
fator da integração e/ou interação de pessoas ou
grupos, sejam semelhantes ou diferentes, dentro
da comunidade. Essa interação ocorre na maioria
das vezes através de atividades, discussões ou
entreterimento no espaço público, que cada vez
é mais escasso ou mal usado, seja por motivos
físicos, culturais, econômicos ou políticos.
Durante todo o 1°semestre do ano de
2009, os alunos do 5° período do Curso de

ESPAÇ

RITÓRIO
Arquitetura e Urbanismo da Unileste-MG,
criaram propostas e conceitos, através de
discussões, atividades teóricas e práticas para
intervenções na região do centro de Coronel
Fabriciano, visando o bem da comunidade em
geral. Este trabalho produzido pelos estudantes
teve como objetivo elaborar propostas de
intervenção no território, que resultou em
projetos
urbanísticos
e/ou
paisagísticos,
articuladores dos elementos que constituem o
território, dando ênfase às práticas cotidianas.

ÇOS
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Ana Paula Sá

Após analise do conteúdo do projeto foi escolhido uma espaço
em frente à rodoviária na Av.Rubens Siqueira Maia com finalidade de
uma intervenção ao local. Observando esse espaço na avenida
nota-se a falta de estacionamentos adequados e a necessidade
dos mesmo pelo fato de estar localizado entre dos pontos comercias.
Propus então, um estacionamento coberto nesse local
pra que seja usufruído da melhor maneira possível.

Bárbara Co�a

A Praça da Estação foi construída com o propósito de promover eventos públicos. Ao
longo de sua vasta área não se pode ter nada, com isso o sol a�nge diretamente toda a
praça, tornando o espaço pouco freqüentado durante o dia, pelo fato das
pessoas estarem sempre de passagem.
Para que o local se torne um espaço com suas funcionalidades de “praça” sem alterar o
seu propósito, foi feita a implantação de um mobiliário urbano,
estendendo-se o mesmo a uma área inu�lizada em frente à praça, onde
foi feita a implantação do muro ornamental com cul�vo de flor-de-lis e do piso grama,
dando ao lugar 62% de área verde, criando a sensação de quem
o ocupa estar em um jardim.
O mobiliário pode ser u�lizado como bancos, promovendo lugares de permanência,
espera, encontro e ponto de observação, enquanto nos dias em
que aconteçam os eventos , ele se torna uma bancada, podendo ser
u�lizada como expositor ou venda de objetos e produtos.
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car�lha de soluções técnicas

Bruna Roque

Após o mapeamento feito na região da Prainha passei a entender a cultura e
a iden�dade da região de uma nova maneira, percebendo o e
spírito cria�vo, a capacidade inven�va e inovadora da população, como prá�ca de reu�lização, reciclagem e bricolagem
Todos os artefatos apresentados revelam uma caracterís�ca comum: o
improviso.São possibilidades de feitos a par�r de idéias cria�vas
diante da inexistência de uma solução naquele instante e aliada a
disponibilidade de recursos materiais.
Os objetos são uma forma de manifestação cultural da região, através da
necessidade individual de criá-los.
Intervir nesses objetos, melhorando e direcionando os ao uso de maior parte
da sociedade, atribuindo conforto e ergonomia e novos
métodos de fabricação, sem perder suas caracterís�cas principais.
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Camila de Freitas

Localização: bairro do centro localizado as margens do Rio Piracicaba
conhecido como Prainha.
Tipologias das edificações: casas construídas nas encostas dos rios
sendo a maioria casa, apresentando na parte superior
na Avenida Casas e comércios.
Infra-estrutura: distribuição de água e luz, ligações de esgoto
irregulares, muito lixo pelos ambientes, casas construídas as margens
do rio área sujeita a inundações, rua pavimentada, passagens através
de becos sem nenhuma estrutura.
Vegetação: pouca vegetação nas encostas dos rios.
Acessibilidade: acessível através da Av.Rubens Siqueira Maia com
passagens pelos becos
Possibilidade de intervenção: Melhorias no acesso

Carlos Viníciusde Souza Fontes

Sendo a área escolhida para a intervenção, a mais an�ga da cidade de Coronel
Fabriciano, origem de toda urbanização do Vale do Aço, a porcentagem de idosos
moradores do an�go centro também é bastante elevada. Os moradores ali presentes,
na maioria das vezes estão enraizados com suas casas simples desde a origem do
bairro, outros herdaram o lote ou a edificação de familiares.
Com pouca infraestrutura de convívio e integração entre a vizinhança, os idosos se
tornam sedentários e obsoletos, tendo uma vida pouco digna.
Fazendo uma pesquisa no bairro, se conclui uma necessidade dessas pessoas
idosas terem uma a�vidade regular, uma ro�na �sica e mental, melhorando suas
expecta�vas de vida. Por outro lado, em alguns dos moradores, se tem uma vontade
de repassar seus ensinamentos de vida profissional e até pessoal para os demais.
Muitos não convivem com seus parentes, moram sozinhos ou não
possuem mais familiares.
A região também é uma zona considerada de baixa renda, com poucos profissionais
estáveis de carteira assinada, tendo como maior fonte de renda populacional os
trabalhos secundários, chamados “bicos”.
Unindo a vontade de ensinar de alguns moradores, com a possibilidade destes
estabelecerem uma a�vidade compensatória ro�neira aos mesmos, e com a
necessidade de aumentar experiência dos poucos profissionais qualificados e
capacitar novos profissionais na região, a interação é completa.
O projeto consiste na apropriação de lotes inu�lizados possibilitando maneiras de
ocorrer este “repasse de experiências” de forma dinâmica e intera�va com incen�vos
à prá�ca de exercício �sico e lógico.
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Cris�na Caroline de Souza

Famílias e ins�tuições chegam a gastar até 80% da renda mensal com
alimentação, a implantação de hortas voltadas para o
autoconsumo da comunidade e a geração de excedente
para o comércio, visa reduzir esses índices, diminuindo também a
desnutrição, gerando empregos, ampliando a renda e a
inclusão social. Baseado nessa pesquisa o projeto de uma horta
comunitária foi desenvolvido, visando oferecer bene�cios aos
moradores do Centro de Coronel Fabriciano. O projeto ainda conta
com uma área de convivência, com bancos posicionados que
favorecem a conversa em grupo e barraquinhas des�nadas
para o descanso e que também funcionam como espaço para venda
das hortaliças. Além de estacionamento amplo, gerando uma
melhoria na circulação de veículos.
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Daniela Alves Lima

Minha proposta foi viabilizar as condições de vida das pessoas
de Cel. Fabriciano e do lugar e criar um lugar que possa ter mais uso,
então criei um estacionamento e um mirante para que as pessoas
façam uso do lugar. Esse lugar em que estou fazendo uma proposta
para elaborar meu projeto, não �nha uso, funcionava como
ponto de apoio da Rodoviária. Esse projeto faz com que as
pessoas desse local possam usufruir de coisas novas e que tenha
uma funcionalidade no lugar.
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Danielle Tofaneli Tótola

Após observações feitas nas redondezas das ruas localizadas
próximo às margens do Rio Piracicaba, notou-se que a interação entre
moradores é mínima. Sendo assim, a intenção do
projeto é, em síntese, criar locais para interação destas pessoas,
para que assim, o espaço público possa vincular efe�vamente a vida
co�diana, fazendo com que os sujeitos urbanos se tornem aut
ores e protagonistas das cenas do dia-a-dia.

A crescente urbanização faz com que a u�lização dos espaços das
cidades seja direcionada para a funcionalidade e lucra�vidade.
Neste contexto, a tendência é que aconteça uma despreocupação
com os espaços públicos de lazer e esporte por parte
da gestão pública. O projeto apresentado pretende nos fazer
entender que um espaço público de lazer não deve se limitar as
possibilidades de apropriação, mas deve oferecer diversas
vivências lúdicas, tanto cole�vas quanto individuais. São essas
diversas experiências que possibilitam os sujeitos uma
ressignificação dos espaços fazendo com que os mesmos possam
entender a importância dessas prá�cas para o desenvolvimento de
suas relações sociais.

(a): 1-400

(b) :1-200

Danilo Duarte Cota

Através de um levantamento em lugares vagos que possam receber pessoas
em qualquer horário, surgiu a idéia de criar um ambiente que promova
uma alteração na distribuiçao da população ao longo do dia,
proporcionando um maior número de a�vidades e modificando assim o
ro�neiro fluxo dos indivíduos no centro de Cel. Fabriciano. Ou seja, como os
moradores locais costumam frequentar em grande número, a pracinha, a
intenção é promover um novo ambiente, que mude essa ro�na e
busque mais pessoas para outro ponto dessa parte da cidade. O projeto do
¨ calçadão¨ procura interligar jardins a áreas para barracas de alimentos e
mesas e cadeiras rolantes que fiquem dispostas de acordo com o fluxo
das pessoas (a,b). A intervenção localiza-se na rua Pedro Messina, e
também auxiliará na segurança e iluminação dessa via durante
a noite, tornando o local mais democrá�co e convida�vo aos que estão
passando por ali.
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Deise Alvinhão Pereira

O terreno esta localizado na Prainha, a comunidade esta inserida
no centro de Coronel Fabriciano ente a Rua Dom Hevécio e a Avenida
Rubens Siqueira Maia. A escolha da área para a realização do
projeto deve-se ao fato de o "bairro ilegal"; o lugar é uma invasão, com
caracterís�cas de ocupação do espaço público peculiares, as pessoas do
lugar usam a rua como se fosse a extensão de suas casas,
diversas a�vidades hoje acontecem nela, estas como secar roupas,
brincar, cozinhar, conversar, etc. Além disso o bairro hoje não oferece
segurança tanto para quem não morra no lugar
quanto para que lá reside.
Estes usos que hoje tem si tornado cada vez mais incomum serviram
como base de pensamento do projeto. Dentre os vários usos do espaço
resolvi trabalhar especificamente com dois deles brincar
e conversar, aliando também a outra carência que o bairro possui; a
falta de ligação dos moradores com o centro da cidade e a ausência de
segurança do bairro. Sendo assim foi proposto um espaço
que liga a Rua Dom Hevécio com a Avenida Rubens Siqueira
Maia, com praças ao longo das escadarias a fim de revitalizar o bairro
ligando ele com o resto da cidade por meio de um espaço
des�nado ao lazer cole�vo.
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Élisa Marçal de Paula

Estar isolado dentro do seu território talvez seja um dos mais
perversos efeitos da violência em nosso tempo. Porque vemos
apenas a nos mesmos e não a nossos espelhos de comportamento e
valor. Porque não nos permi�mos transpor as nossas
próprias barreiras e perceber a existência de
pessoas diferentes de nos?
O lote trabalhado tem dois meios de acesso, pela “prainha” e
pela avenida Rubens Siqueira Maia. A proposta é
transformar esse lote em um elo de ligação entre a “cidade” e a
“prainha” resgatando a iden�dade cultural da
comunidade, incen�vando a ocupação e preservação além de
elevar a sensação de segurança. Para isso proponho
a criação de pequenos espaços habitáveis em
vários níveis diferentes, todos eles estabelecem uma
relação com a natureza permi�ndo espaços de contemplação.
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Érika Carvalho Cortes

O projeto tem como proposta principal criar espaços de convivência
entre os moradores do bairro Centro em Coronel Fabriciano. Esses
espaços são denominados como Plataformas de Interação.
A estrutura acompanha a inclinação do morro e cria vilas suspensas.
O espaço conta com praças, áreas verdes e locais de convivência
social e cultural. A proposta visa estreitar as relações sociais entre os
moradores entre si e deles com a cidade por meio de Plataformas de
Interação criadas com o obje�vo de melhorar as condições
de vida e de moradia da população.

Gabriela Afonso Moreira

A cidade de Coronel Fabriciano possui uma área central bastante
tumultuada e desorganizada em vários aspectos.
A criação de uma enorme praça ao lado da rodoviária, “desapropriou” os carros
que u�lizavam o an�go local como estacionamento da área central
e também os camelôs, que migraram para o outro lado da rua.
Os carros, exagerados para os espaços des�nados ao estacionamento, fizeram
com que os motoristas estacionassem seus veículos em locais
proibidos e muitas vezes perigosos.
A criação de uma área de estacionamento com a capacidade para até 58 veículos foi essencial para a melhoria da qualidade de vida daqueles
que moram trabalham ou que necessitam ir ao centro com frequencia.
O espaço possui cobertura, passeio para pedestre e um deck para realização de
a�vidades diversas como feiras, nos momentos em que
não houverem carros estacionados. Foi proposta a arborização e iluminação do
local por postes de luz no passeio. A área de 170 metros de
comprimento foi construída em uma encosta em frente a rodoviária,
local de muito movimento e necessidade.
A preocupação com essa situação é muito importante diante dos problemas
encontrados na área avaliada e o projeto irá colaborar para
o aumento do conforto de seus usuários.
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Gizelly Duarte

A área escolhida foi um lote vago de frente à prainha em Coronel FabricianoMG. Este lote havia ema grande erosão devido à topografia
local e às chuvas; então foi decidido conter a erosão com uma tela metálica
para altas declividades, fixadas com estacas de bambu e gramar por cima.
No deslocamento dos moradores da rua Rubens Siqueira maia à
rua da prainha, hoje é u�lizado algumas escadas improvisadas, expondoos à riscos, pensando nisto propus uma rampa metálica com estrutura de
pilares e vigas de aço USIMINAS enferrujado com perfil I, e por cima tela
�po grelha, corrimão em toda a extensão da rampa. Optei
em ampliar alguns patamares para proporcionar alguns lugares de “respiro”
em maio à uma grande rampa, inseri nesses patamares alguns bancos,
entre eles alguns que são como ‘namoradeiras’. Na parte de
baixo onde tem um maior espaço propus algumas mesas fixadas nos postes,
com seus respec�vos bancos em volta.
Foi levado em conta o entorno, pois criou um espaço que interligou
com as casas que estão ao lado deste lote.
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Grazielly Garcia Soares

O conturbado Centro de Coronel Fabriciano necessita de
melhorias gritantes em diversos aspectos, um deles é o camelódromo
que não possui a infra-estrutura necessária para atender e ao
mesmo tempo atrair os consumidores. Outro ponto que não pode
ser ignorado é o grande número de veículos que circula, diariamente
por essa região e os tantos outros que estacionam em locais
inapropriados, dificultando ainda mais a circulação. Pensando nisso,
um projeto foi desenvolvido propondo um novo lugar
para o camelodromo, em frente a rodoviária, local estratégico
para atrair as pessoas que u�lizam a rodoviária diariamente,
oferecendo infra-estrutura, além de um estacionamento disponível
para todas as pessoas que freqüentam essa região, contando ainda
com uma praça. Criando um lugar agradável para lazer e compras.

Joyce Mara do Carmo

Na Av. Rubens Siqueira Maia a população transitava correndo risco,
dividindo a avenida com carros, ônibus e bicicletas;
já que eram poucas as calçadas existentes.
O projeto tem como obje�vo transformar as calçadas da região em locais
mais seguros para circulação dos pedestres; especialmente idosos
e pessoas com deficiência e dificuldade de locomoção.
Um mirante, pra aproveitar à vista e u�lizar uma área até então
sem nenhum uso e mini praças arborizadas, que serviria também
para a espera de ônibus, fazem parte do projeto.
À questão da ocupação das calçadas pelos próprios camelos,
é ponto de destaque, pois, eles avançam para a calçada impedindo
as pessoas de transitarem. Criou-se então, uma nova calçada em frente,
no local dos carros. Um novo estacionamento foi projetado na área ao lado,
área sem u�lização, já que foram re�radas as vagas em frente aos camelos.
Assim manteve ao longo da avenida a faixa de pedestre, de acordo
com as normas de acessibilidade, garan�ndo segurança
e tranqüilidade aqueles que passarem pelo local.
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Lucélia Sousa

Intervenção realizada em Coronel Fabriciano, no Bairro Prainha, na Rua Dom
Helvécio, com a intenção de criar mais interação entre as duas
comunidades já que nesse caso, ambas são isoladas. O campo de f
utebol existente e sem grama foi man�do pois, é o único lazer da comunidade,
porém refeito e ampliado com o plan�o de grama, construção de
banheiros masculino e feminino, que também servirão de ves�ário, acompanh
ado de um espaço com bancos onde os toircedores poderão ficar assis�ndo o
jogo. A intervenção conta ainda com a ocupação de um lote vago
para a construção de uma scenario de acesso aos dois conjuntos, dando uma
maior enfase na intenção, tornando assim a circulação mais frequente,
principalmente com o novo campo de futebol. Na construção, onde seria fe
ito um aterro, foi deixado aproveitando espaço para u�lização da
comunidade, como por exemplo, realização de festas de aniversário e
principalmente churrasco em dia de jogo.
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Ludymilla Cabral

Um lugar em comum num mesmo contexto urbano, com suas várias
peculiaridades, que provocam conflito de usos. A idéia de proporcionar uma
interação social vem através de oficinas, que aconteceriam por intermédio
de um grupo de moradores com um líder natural, baseia as diretrizes de uma
intervenção convida�va.
Por meio da criação de uma calçada que não exis�a, ela permite as pessoas a
passarem e as convidam através de estruturas tubulares que geram escadas
e espaços de convivência ao acesso entre centro de Coronel Fabriciano e a
“Prainha”(local da intervenção).
Estruturas que não deformam a declividade natural do terreno, sem perder
suas caracterís�cas e levando á um plano con�nuado de um muro de arrimo já
existente, geram um espaço publico onde acontece essa troca de experiências.
Esse plano con�nuado feito de estrutura tubulares e modulares de fácil
montagem propiciada pelo sistema do uso de braçadeiras, a idéia seria que
essa técnica de construí pela lógica de modulação servir de exemplo para as
pessoas, com a intenção de elas poderem construir também.
Mostrando através do mobiliário urbano essa possibilidade de conectar essas
estruturas com outros materiais e com isso passar a ser u�lizado para crescer
ambientes em suas moradias.
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Terreno Atual

Relações de vizinhança

Luiza Roque

Andando dentre os becos da Prainha, nota-se pouca dis�nção entre o publico
e o privado. Estas condições se misturam, criando uma espécie
de “grande quintal” onde todos da comunidade são bem vindos. Considerando
esses aspectos, cria-se um espaço de convivência (reivindicação an�ga dos
moradores) em um dos grandes espaços vagos ainda existentes. O terreno que
antes serviria apenas como depósito de lixo e passagem (esta muito
precária), agora cede espaço a diversas a�vidades co�dianas realizadas
na Prainha. Como o terreno muito acidentado não permi�ra espaços de
permanência, este foi tratado de forma que a própria topografia criasse
ambientes com esses diferenciais: ora extensão do quintal abrindo a
possibilidade de aproximar vizinhos, ora uma espécie de “barreira” para
preservar a privacidade do morador, criando assim ambientes mais públicos,
porém mantendo acessos priva�vos onde necessários. Os muros de contenção,
são aproveitados para o plan�o de vegetação, remontando a u�lização dos
poucos espaços dentre os becos para o cul�vo de pequenas hortaliças. Há
no meio uma grande área plana, cercada com árvores fru�feras e assentos,
conformando uma área de lazer e dando a possibilidade de execução de
pequenos eventos para a comunidade. As escadas que davam acesso ao lote
foram melhoradas, fazendo com que sua travessia se tornasse mais agradável.
Assim, é possível dizer que tais espaços, criam uma melhor
condição de conexão entre os moradores.
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Área de Intervenção na praça do centro
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Marcos Vinicius de Oliveira Meireles

Este trabalho tem como obje�vo uma intervenção na praça, localizada
no centro, próximo a rodoviária da Univale, que tem alguns
problemas na questão de conforto ambiental e humanís�ca, que não
tem muita ênfase durante a construção da obra. A proposta
consiste na criação de um espaço coberto por um pergolado de
bambu, que alem da boa resistência e bom emprego em obras, é
ecologicamente correto, que servira como descanso para as
pessoas, mas não impedindo o fluxo de circulação existente na praça,
além de sanitários públicos e uma área com arvores para a
proteção contra o sol, alem de um solo com piso intertravado de
grama, usado para a�vidades recrea�vas ou o mero descanso.
Esta mesma estrutura servira para criação de um palco para
shows de ar�stas regionais e de fora.

Nayara Barroso Almeida

A intervenção feita ao longo da Avenida Rúbens Siqueira Maia baseou-se nas
questões de FLUXOS de pessoas, automóveis e bicicletas.
Em horários de pico o trânsito se torna intenso e bagunçado.
Além disso, falta caçada em alguns pontos da avenida e a mesma
carece de ciclovias e estacionamento.
O obje�vo é tornar o transito mais limpo e menos bagunçado. Primeiramente
é preciso diminuir a quan�da de carros estacionados à bveira das calçadas.
Para isso foi proposto um estacionamento, que se encontra
em frente a Rodoviária. Segundo, As bicicletas precisam de um local próprio
para que não se misturem com os carros. Dessa forma, foi proposto
uma ciclovia ao longo da avenida. E por fim, para que as pessoas também possam transitar bem, sem precisar passar pela rua, é necessário fazer
calçada nos trechos que está faltando. Estando cada um no seu lugar,
acredita-se que pode haver um transito seguro e limpo.
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Nayara Sampaio Gomes

O projeto propõe uma plataforma de triagem para
solucionar o problema do lixo, viver nele, dignidade, saneamento,
saúde pública. Através da triagem gerar renda para moradores, e interação com o entorno com o recolhimento do lixo, social. A alte
rna�va adotada no projeto também contribui com a preservação da
margem do rio no trecho, ambientalmente correta.
A estrutura da plataforma é modular, e pode tanto extender o
tamanho de acordo com a demanda de lixo, como podem ser
instaladas outras ao longo do trecho do território para o uso de outras
a�vidades, como oficinas de reaproveitamento dos materiais
recicláveis. São feitas sobre plataformas flutuantes,
sem dano em caso de inundação.

O trecho analisado se localiza no Vale do Aço em Coronel Fabriciano
próximo ao terminal rodoviário na AV. Rubens Siqueira Maia.
O foco é dado no bairro Helvécio que fica dentro do centro, especificamente na região conhecida como “Prainha” que está às
margens do rio e é uma ocupação ilegal e problemas sociais.

Plataforma reciclágem

Quésia Braga

Sendo a área escolhida à margem do Rio Piracicaba, que se localiza em
Coronel Fabriciano conhecido como a prainha, por se tratar de área invadida
pelos moradores, foi se aglomerando á margem do rio sem
nenhuma preocupação com meio ambiente e urbanização, sendo assim vindo
acontecer alguns problemas quando chegar às chuvas
esse rio transborda devido o desmatamento ocorrido no local, que
provoca erosão e acumulo de lixos, vendo esse problema e não tendo
como remover esses moradores dessa margem a proposta e melhorar a
qualidade de vida delas e reeduca-las a preservar o espaço em que elas
vivem. O primeiro passo é mostrar os moradores os prejuízos que
ocorrem nesta área devido à falta de reflorestamento neste espaço e a
necessidade de estarmos preservando o meio ambiente, a
proposta é reflorestar a margens do Rio Piracicaba e fazer um espaço
comunitário em frente à casa dos moradores permanecendo o campo de
futebol que poderá ser usado pela comunidade, que as demais
pessoas possam interagir com esses moradores tendo uma área de lazer com
pista de caminhada e barra de exercícios, brinquedos e labirintos de
arbustos para as crianças sendo um espaço u�lizado por todos.
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Samila Leles Matos

Abrigo São José- Nos dias atuais, a cidade de Coronel Fabriciano conta com
um abrigo público localizado próximo à Integração de ônibus municipais.
Infelizmente, o abrigo se encontra em condições decadentes e,
com isso, há uma rejeição da sociedade pelo mesmo. Minha proposta é
fazer um novo abrigo mais próximo ao centro da cidade juntamente com
uma praça pública, para que haja maior interação dos abrigados e o
restante da sociedade, dando assim, mais oportunidades para os carentes.
O espaço foi pensado para alojar apenas pessoas carentes durante a
noite,onde os mesmos poderão dormir, fazer sua higiene pessoal, fazer o
jantar e café da manhã, u�lizar livros e um computador com orientação de
um responsável para auxiliar na alfabe�zação e busca de emprego.
A proposta é que anexando uma praça pública a esse abrigo, a
sociedade passe a interagir mais com pessoas carentes hoje descriminadas.
A praça funcionaria como o quintal do abrigo e ao mesmo tempo uma
extensão da cidade , lidando com a questão público/privada
de forma posi�va.
O espaço conta com uma grande área coberta onde podem acontecer
a�vidades diversas, inclusive oficinas educa�vas para a comunidade em
geral. O espaço público é acessível e amplo, permi�ndo todo o �po de
público à qualquer hora do dia, além de contar com excelente localização.
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Tayrine Emanuelle

Após a análise do terreno escolhido para a intervenção, conclui-se que
há no local um grande número de crianças sem uma área de
lazer bem definida. Nota-se também um grande número de escadas,
em péssimas condições que ligam a parte baixa a
parte alta da Prainha, feitas pelos próprios moradores do local.
Logo, o acesso ao centro de Coronel Fabriciano a par�r
da Prainha se dá por meio dessas escadas e também pela única rua rua Dom Helvécio - que é bastante íngreme.
A proposta do projeto então é dar acessibilidade aos
moradores da Prainha, com a criação de uma rampa com
10% de inclinação na parte
mais alta do terreno, com patamares de descanso com
bancos com vista para
o Rio Piracicaba, horta comunitária, jardins, pergolado e na parte mais
baixa criar uma área com jardins que possa servir como
um local para festa, pic-nic, passagem e descanso.
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Vanessa Beraldo Machado

Com a passagem da população alterada, o camelódromo
não sairá prejudicado, devido os a abertura de portas
na parte posterior, criando assim a possibilidade de comercio na
passarela, paralelamente a passagem dos usuários.

A proposta da passarela atende esta necessidade, possibilitando a
travessia com segurança e devido à falta de passe
io e ciclovia em alguns trechos da rua, o projeto propõe a
reestruturação e elaboração de ambos, para que a população
tenha a maior segurança possível.

A passarela idealizada no projeto está localizada na parte posterior
do camelódromo de Coronel Fabriciano, as margens do rio Piracicaba.
Sem a sua existência, tanto os pedestres como os ciclistas
precisam realizar o trajeto ao longo do camelódromo, na rua, próximo
aos carros, devido ao fato dos comerciantes terem se aprop
riado da calçada existente para expor seus produtos.
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