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RESUMO 

 
Este trabalho aborda as discussões acerca das intervenções contemporâneas em 

espaços públicos situados em áreas de valor patrimonial, sendo que o produto desta 

dissertação a elaboração de um Projeto de Intervenção para a Praça Marechal 

Deodoro, localizada no bairro Centro, em Teresina (PI), objetivo deste trabalho. O 

ponto de partida para o entendimento da temática de estudo está na investigação da 

acessibilidade e vitalidade de um espaço público, por meio da relação entre forma e 

usos, de modo que as propriedades espaciais de acessibilidade e visibilidade, bem 

como a distribuição de uso do solo, foram considerados fatores associados a 

padrões distintos de vitalidade e comparados a padrões de uso observados in loco e 

a depoimentos de usuários obtidos através dos resultados dos questionários 

aplicados e, ao final, foi elaborado um conjunto de diretrizes projetuais para 

intervenção no espaço público. Em atenção ao questionamento sobre construir no 

construído, especificamente em centros históricos, foram consideradas essas 

diretrizes para definir as estratégias de intervenção na praça objeto deste estudo, 

mediante o desenvolvimento de simulações utilizando o software Depth Map, para, 

após avaliações dos resultados de redesenho, escolher a melhor opção de proposta 

de projeto, face aos requisitos necessários ao desempenho, considerando as 

propriedades espaciais de integração e visibilidade que atendam a esses requisitos. 

Portanto, o Projeto de Intervenção realizado para a Praça Marechal Deodoro foi 

elaborado com base na estruturação espacial, vegetação, sistema viário, 

pavimentos, mobiliário urbano e iluminação. 

 

Palavras-chave: Propriedades espaciais. Vitalidade. Áreas patrimoniais. Projeto de 
intervenção. Praça Marechal Deodoro. 
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ABSTRACT 

 

This study deals with the discussions of contemporary interventions in public spaces 

in areas of heritage value. The product of this dissertation is an Intervention Project 

to Marechal Deodoro Square located in Teresina/PI center. The starting point for 

understanding the theme of this study is to investigate the accessibility and vitality of 

a public space - through relationship between form and uses. The spatial properties 

of accessibility and visibility as well as the distribution of land use - factors were 

associated with distinct patterns of vitality - and compared to usage patterns 

observed in situ and statements from users obtained through the results of the 

questionnaires. In attention to questions about the building constructed, particularly in 

historical centers, considers the guidelines to define intervention strategies in the 

square, consisted in the development of simulations that after evaluation of results of 

redesign, was chosen the best option to meet the necessary requirements to the 

performance, considering the spatial properties of integration and visibility that meet 

these requirements. Therefore, the "Intervention Project" carried out for the Marechal 

Deodoro Square characterization proposed items are discussed: spatial structure, 

vegetation, road network, pavements, street furniture and lighting. 

 
 
keywords: Spatial Properties, Vitality, Heritage areas and intervention project. 
Marechal Deodoro Square. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho objetiva a elaboração de uma proposta de intervenção 

urbana em área de valor patrimonial na Praça Marechal Deodoro, localizada no 

bairro Centro, em Teresina, capital do estado do Piauí. As decisões projetuais estão 

apoiadas em um estudo da vitalidade da praça, a partir da relação forma e espaço e 

de sua influência no movimento de pessoas e nos usos do local. Com isso, 

pretende-se identificar o conjunto de potencialidades quanto à animação desejada e 

de obstáculos a essa animação, buscando enfatizar aqueles e reduzir estes. 

Foram analisadas as relações entre a forma construída e os padrões de 

movimento e usos na praça, visando identificar fatores - atributos morfológicos 

arquitetônicos e/ou urbanísticos - associados à acessibilidade física e visual do 

espaço público e como esta acessibilidade pode interferir na maior ou menor 

vitalidade do equipamento urbano. 

O problema surgiu da observação de como as áreas de valor patrimonial 

perdem sua importância com a mudança das centralidades nas cidades 

contemporâneas, o que corrobora para o estudo de Farias (2000), segundo o qual, 

há um enfraquecimento do potencial de atração de logradouros públicos face aos 

atrativos oferecidos por outras áreas da cidade. 

A literatura estudada aponta que muitas são as tentativas de revitalizações, 

reabilitações, renovações etc. A tendência de trazer uma nova vida aos centros 

antigos (aqueles considerados áreas de valor patrimonial) foi intensificada nos anos 

1980 e 1990 (VIEIRA, 2008). Em Teresina, isto ocorreu com a elaboração do Plano 

de Revitalização do Centro, em 2001.  

Destarte, partindo-se do princípio de que os espaços públicos são o locus da 

vida pública (ALEX, 2008), aqueles que se localizam em áreas patrimoniais 

merecem uma atenção especial no que tange a propostas de intervenção. No 

entanto, algumas destas intervenções são apontadas como projetos pontuais, ou 

seja, projetos “espalhados” pela cidade, caracterizados como práticas urbanas que 

tendem à superficialidade (PAULA, 2010), que perpassa a incompreensão do todo, 

de uma visão holística da cidade. 

As áreas patrimoniais, por sua vez, agregam diversos valores, os quais estão 

impregnados no ambiente construído, na sua estrutura espacial, na arquitetura e no 
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sítio nos quais estão inseridas. Estas áreas são objeto de interesse conservativo, na 

medida em que congregam benefícios à memória da cidade.  

Amorim (2011) caracteriza as cidades como um “misturador de pessoas”. 

Considerando tal declaração e o que já foi exposto acima, pode-se dizer que nos 

espaços públicos ocorre grande parte da vida social de uma cidade, que, por sua 

vez, associa-se a uma lógica social do espaço, ou seja, as relações sociais são 

circunstanciadas por propriedades morfológicas que caracterizam o recinto urbano, 

facilitando ou dificultando certos usos (HILLIER, 1996).  

A configuração espacial existente e os atrativos do local geram movimento de 

pessoas, e são objeto de estudo da Teoria da Sintaxe Espacial (sobre a qual se 

discorre na seção 2 deste trabalho). O potencial de movimento de pessoas pode 

gerar efeitos multiplicadores, promovendo encontros aleatórios e agregando usos ao 

espaço urbano.  

Dado o exposto, realizar um estudo sobre acessibilidade e vitalidade da Praça 

Marechal Deodoro faz-se importante, na medida em que este equipamento urbano é 

o elemento gerador do traçado inicial da capital piauiense (BRAZ, 2011). A praça se 

insere no Centro Histórico de Teresina, conforme perímetro delimitado pelo projeto 

de “Revitalização do Centro” - uma das ações da Agenda 2015, elaborada pela 

gestão municipal (TERESINA, 2001). Esta condição justifica a análise das 

propriedades espaciais da praça para verificar como estas influenciam os padrões 

de uso, de maneira a contribuir para a vitalidade da região e ampliar suas condições 

de acessibilidade. 

Como subsídio para elaboração do projeto de intervenção na Praça Marechal 

Deodoro foi empregado o procedimento de Análise Sintática do Espaço (ASE), que 

foi o principal meio utilizado para alcançar este objetivo. Para tanto foram 

investigados o movimento de pessoas, através de observações in loco, para melhor 

diagnosticar os problemas da área e indicar soluções na proposta de intervenção. O 

procedimento complementar utilizado foi a Avaliação Pós-Ocupação (APO), com a 

qual, mediante a aplicação de questionários, conseguiu-se medir o nível de 

satisfação dos usuários em relação à praça. 

Para uma melhor sistematização do conteúdo apresentado, conforme 

orientação, este trabalho está dividido em três volumes: o primeiro contém o texto 

escrito; o segundo é o caderno de ilustrações, com imagens, gráficos e quadros; e o 

terceiro corresponde ao projeto de intervenção. 
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No primeiro volume, a seção 2 apresenta o referencial teórico-metodológico 

que contém a revisão da literatura sobre ASE, APO e a elaboração de conceitos e 

definições acerca do tema, os quais embasaram o ferramental analítico utilizado, 

com a finalidade de propor um conjunto de diretrizes projetuais - determinadas por 

uma série de atributos morfológicos que são indutores de uma maior vitalidade. 

Na seção 3, apresenta-se um estudo morfológico, abordando a análise global 

- da posição da praça no sistema urbano - e a análise local - explora-se o entorno 

imediato e os atributos configuracionais da praça. Os aspectos sociais também 

foram investigados por meio da avaliação pós-ocupação. As conclusões desta seção 

resultam no conjunto de diretrizes projetuais. 

Na quarta seção, encontram-se as propostas de intervenção elaboradas a 

partir das discussões nas seções 2 e 3. Com base nas propostas foram realizadas 

simulações, avaliação dos resultados e escolha da melhor opção de projeto face aos 

requisitos de integração e visibilidade. 

A seção 5 apresenta o memorial descritivo do projeto de intervenção para a 

Praça Marechal Deodoro. Nele, são abordados a estruturação espacial, a 

vegetação, o sistema viário, os pavimentos, o mobiliário urbano e a iluminação. 

Por fim, a sexta seção apresenta a conclusão deste trabalho. 

O produto deste trabalho consiste na elaboração de um Projeto de 

Intervenção urbana no nível de estudo preliminar para a área da Praça Marechal 

Deodoro. 
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2 CONCEITOS FUNDAMENTAIS E MÉTODO ANALÍTICO 

 

A relação entre forma e usos é o ponto de partida para o entendimento da 

temática de estudo - investigação da acessibilidade (com ênfase nas propriedades 

espaciais) e vitalidade de um espaço público. Para tal, este estudo considera que a 

forma atua no processo de apropriação do espaço, através de relações de 

interdependência entre os elementos que compõem a estrutura espacial. 

Isto ocorre na medida em que, estas relações promovem uma hierarquização 

dos espaços, que pode favorecer o surgimento de determinados padrões de usos no 

ambiente construído. Esta trata, portanto, do referencial teórico-metodológico que 

fundamentaram a dissertação, contendo a revisão da literatura sobre ASE, APO, 

Centros antigos e sobre autenticidade e integridade voltados para intervenções em 

espaços públicos. Também são apresentados os estudos de referência de praças 

em área de valor patrimonial com vistas a identificar a acessibilidade e vitalidade. 

 

[...] nas cidades, assim como nos edifícios, a relação entre forma e função 
passa pelo espaço. A maneira como organizamos o espaço em 
determinada configuração é a chave tanto para as formas da cidade, quanto 
para a maneira como os seres humanos funcionam nas cidades (HILLIER, 
1996, p. 112)

1
 

 

Hillier (1996, p. 14) entende que “[...] espaço é forma e função, é o que 

fazemos nele”, isto denota uma leitura de fatores, ou seja, duas variáveis 

interdependentes que não podem atuar de maneira isolada. A relação entre esses 

dois verbetes está justamente na maneira como as pessoas se apropriam do 

espaço. O mesmo autor argumenta que existem  

 

[...] inter-relações entre a possibilidade de descrição do espaço e o modo 
como as pessoas o usam. Essas inter-relações elementares entre a forma e 
uso do espaço sugerem que o modo apropriado de formular a relação é 
dizer que o espaço se apresenta como um conjunto de potencialidades e 
que exploramos essas potencialidades como indivíduos e como 
coletividades aos usarmos o espaço (HILLIER, 1996, p. 115). 

 

Para um melhor entendimento de como se expressa a relação da forma 

atuante com seus possíveis usos, foi realizada uma pequena abordagem semântica 

de algumas palavras importantes, como morfologia, configuração do espaço, espaço 

                                                           
1
 No original, Cities as movement economies (HILLIER, 1996). 
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público, acessibilidade, movimento natural, magnetos ou polos de atração, lugar e 

urbanidade. 

Derivada do grego morpho, de morphe, “forma”, na palavra morfologia, 

significa o estudo da forma. Medeiros (2006) afirma que o termo morphologie, criado 

por Goethe em 1822, tem origem alemã e que outros autores acrescentaram novos 

significados ao longo do tempo de acordo com suas áreas de produção do 

conhecimento. Desta maneira, morfologia pode estar relacionada aos sentidos de 

gesto, posição, padrão ou ainda pode significar conjunto de ideias de matéria e 

forma (MEDEIROS; HOLANDA, 2008). 

Sendo assim, ao se correlacionar o sentido de posição e padrão com o 

significado de configuração, entendida aqui como a forma de articulação ou arranjo 

das estruturas em um dado sistema, pode-se obter uma linha comum de significados 

semelhantes, de modo que as palavras morfologia e configuração são confundidas 

em termos semânticos (MEDEIROS, 2006). 

Segundo Aurélio Buarque de Holanda (2010), sistema é o conjunto de 

elementos entre os quais há alguma relação, significando também disposição das 

partes ou dos elementos de um todo que, coordenados entre si, formam uma 

estrutura organizada.  

Medeiros e Holanda (2008, p. 7) afirmam que no “entendimento das coisas, e 

nelas as cidades, significa literalmente colocá-las em seu contexto e interpretar a 

natureza de suas relações”. Conforme os autores observaram,  

 

[...] se estudarmos as relações entre objetos, interpretamos os vazios entre 
eles. Se o elemento de exploração são as cidades, o vazio, portanto, 
corresponderá às calçadas, passeios, ruas, vias e avenidas. Permite-se 
observar a cidade pelos vazios pelos quais circulam os pedestres e os 

veículos (MEDEIROS E HOLANDA, 2008, p. 7). 

 

Na medida em que cidades podem ser entendidas através da relação entre 

espaços cheios e vazios - sendo os primeiros as áreas edilícias e os segundos as 

ruas, calçadas etc. – podemos decompô-la em um sistema de articulação destes 

espaços e compreender como a forma arquitetônica atua em uma dada 

configuração.  

Conforme ainda observaram Medeiros e Holanda (2008, p. 7), 

 



19 
 

[...] se estudarmos as relações entre objetos, interpretamos os vazios entre 
eles. Se o elemento de exploração são as cidades, o vazio, portanto, 
corresponderá às calçadas, passeios, ruas, vias e avenidas. Permite-se 
observar a cidade pelos vazios pelos quais circulam os pedestres e os 
veículos. 

 

Destarte, o espaço construído pode ser traduzido como uma estrutura 

espacial formada por arranjos e/ou rearranjos que se traduzem numa ordem ou 

hierarquização do espaço urbano como um todo sistêmico das “partes do todo e 

como o todo contém propriedades que estão além das somas das partes” 

(MEDEIROS; HOLANDA, 2008, p. 7) 

Estes arranjos podem, portanto, ser traduzidos como relações entre barreiras 

e permeabilidades, espaços abertos e espaços fechados, obstáculos e acessos ao 

corpo e à visão e revelam situações que impedem, dificultam ou desautorizam, ou 

ainda que promovem, facilitam ou incentivam o acesso, o ir e o vir, o encontro, a 

percepção do ambiente e das pessoas. Consequentemente, o espaço entendido 

como estrutura de barreiras e permeabilidades de acesso ao corpo e à visão 

relaciona-se diretamente com o movimento de pessoas.  

O espaço público, objeto de estudo deste trabalho, para a ASE, é definido 

como aquele que é universalmente acessível, capaz também de coordenar 

encontros e esquivanças (HILLIER, 1984; HOLANDA, 2002; MEDEIROS, 2006).  

Essa estrutura de barreiras e espaços abertos viabiliza o movimento de 

pessoas. Nos espaços com alto potencial de movimento, localizam-se atividades 

que dependem (ou se beneficiam) desse nível de movimento (ambulantes, lojas, 

serviços etc.). Essas atividades funcionam como “magnetos”, atraindo mais gente e, 

consequentemente, outras atividades, segundo uma dinâmica de efeito 

multiplicador, e corroboram o aumento deste movimento. 

Segundo Hillier (1996), os resultados disponíveis sobre este efeito 

multiplicador sugerem que forças socioeconômicas compõem a cidade, 

primordialmente, por meio das relações entre movimento e estrutura da malha 

urbana. Assim, de acordo com a teoria da sintaxe espacial exposta ainda na 

subseção, a seguir (2.1), o movimento gerado primordialmente pela estrutura (ou 

configuração) espacial é chamado de Movimento Natural. O movimento é o 

resultado da ação sistêmica do todo com as partes  

Para Medeiros e Holanda (2008, p. 7), é a partir da análise dos resultados da 

“[...] forma do espaço e de que maneira a distribuição está contextualizada com a 
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dinâmica urbana: o achado de centralidades, a definição de áreas integradas e 

segregadas, o encontro de concentrações e dispersões de usos do solo” – que são 

alguns termos abordados pelo autor – que se obtêm informações mais precisas no 

momento do planejamento de uma intervenção projetual em área que possui valor 

patrimonial. Portanto, para a concepção de um ambiente acessível, a compreensão 

do movimento é a chave para o entendimento de como a relação forma-espaço se 

comporta e, com isso, entender como ocorre a distribuição dos fluxos em 

determinado sítio analisado. Assim, neste trabalho, a quantificação e a interpretação 

do movimento (aqui se tratando do movimento pedestrianizado) fazem-se 

necessárias como a premissa inicial de que a forma é atuante. 

Por outro lado, se a estrutura de barreiras e permeabilidades se equaciona 

com as propriedades espaciais, a averiguação dos níveis de acessibilidade e da 

vitalidade de um espaço público - aqui, como estudo de caso, a Praça Marechal 

Deodoro (em Teresina) - procura identificar as relações entre o movimento e os 

padrões hierárquicos de uso estabelecidos no local. Isso foi possível após a 

correlação dos resultados encontrados através das simulações e da situação atual 

da praça. 

Hillier (1996) destaca o fato de que os aspectos físicos e os funcionais de 

uma cidade não podem ser dissociados, pois prejudicam o seu entendimento. Esta 

premissa sugere que as propriedades espaciais atuam em um determinado local e 

no seu entorno e são aproveitadas pelos usos condizentes com os padrões 

espaciais existentes. Esta situação acaba por influenciar a vitalidade do lugar. 

Este aspecto, porém, não é uma prática constante dos projetistas. A 

inexistência de um planejamento adequado para intervenção em espaços públicos - 

principalmente os localizados em centros históricos - é a chave para a minimização 

dos insucessos destes tipos de projeto.2  

Para Hillier (1996, p. 3), no ato de projetação, é interessante observar que 

 

[...] é local e aparentemente tratável em detrimento do que é global e 
intratável nas cidades. Entretanto, a experiência prática, assim como a 
pesquisa, sugerem que a preocupação com o local recebe prioridade na 
ordem invertida. Lugares não são coisas locais. São fragmentos de coisas 
de grande escala, coisas de grande escala às quais chamamos de cidades. 

                                                           
2
 Projetos de espaços públicos, em sua maioria, são executados por órgãos públicos - federais, 
estaduais e municipais - que não estão preocupados com a intervenção na escala da cidade, na 
medida em que intervenções maiores geram altos custos aos cofres públicos e também pela falta de 
informação dos gestores. 
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Lugares não fazem cidades. São as cidades que fazem os lugares. A 
distinção é vital. Não podemos criar lugares sem compreendermos cidades. 
Mais uma vez deparamo-nos, acima de tudo, com a necessidade de 
entender a cidade enquanto objeto funcional físico e espacial. 

 

Nessa discussão, o autor excluiu outras abordagens da arquitetura como 

algumas sugeridas por Holanda (2002). Hillier não considera aspectos emocionais 

ou simbólicos, porém, Vieira (2007) e Paula (2010) argumentam que lugares com 

forte apelo emocional ou simbólico podem, sim, fazer cidades. A crer no 

entendimento de Hillier, como justificar o sucesso das estratégias de city-marketing 

em várias cidades do mundo, como Barcelona, por exemplo? Ou mesmo de 

monumentos como o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, dos centros de 

religiosidade, como em Juazeiro do Norte (CE) e Santa Cruz dos Milagres (PI)? 

A “Urbanidade é um elemento chave neste estudo, pois constitui argumento 

para a proposição das diretrizes projetuais. Em geral, o termo urbanidade está 

relacionado às “pessoas exprimindo delicadeza, cortesia, civilidade, polidez” 

HOLANDA, 2002, p. 5), mas o presente estudo se apropria deste significado, 

associando-o ao sentido de qualificação de edifícios, bairros e cidade, para explorá- 

-lo do ponto de vista da estrutura espacial.  

Holanda (2002, p. 126) se refere à urbanidade como um atributo da realidade 

urbana que associa padrões espaciais e comportamento humano interagindo no 

mesmo lugar. Ele afirma que a cidade identifica-se simultaneamente como espaço 

físico - padrões espaciais - e como comportamento humano. Trata-se do “paradigma 

da urbanidade”. O autor acrescenta que, em contraposição a este paradigma (que 

está relacionado à informalidade, ao espontâneo), existe o “paradigma da 

formalidade”, considerado como “maneira expressa de proceder, àquilo que é de 

praxe, rotineiro”.  

 

[...] a condição de urbanidade colocaria formalidade e informalidade em 
lados opostos de um mesmo ranking, o ranking da urbanidade, o que 
implicaria no reconhecimento de que as cidades sejam naturalmente 
constituídas por graus de urbanidade, gradações de urbanidade e que 
ambas as situações, desde as situações mais formais arquitetonicamente – 
monumentais, institucionais, regulares, simétricas etc. -, até aquelas mais 
informais – favelas, camelódromos, ruas tortas e assemelhados - deteriam 
urbanidade em alguma medida, em algum grau, simplesmente por 
pertencerem à cidade, à urbe (AGUIAR, 2010, p. 59). 
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Aguiar (2010, p. 04) afirma que urbanidade caracteriza-se como “[...] a 

capacidade de acolhimento que os lugares oferecem às pessoas”, pois é a partir de 

uma composição entre os atributos arquitetônicos e urbanísticos e como estes 

atuam que se pode ou não determinar a qualidade, isto é, o sucesso ou não dos 

lugares. Percebida como uma característica da cidade, ela também o é de seus 

espaços. Esta condição pode permitir a interação ou não dos usuários de um recinto 

urbano e em maior ou menor grau. 

 

De acordo com Castelo (apud AGUIAR, 2010, p. 58), urbanidade é 

 

[...] uma qualidade típica e única do ambiente construído, uma qualificação 
vinculada à dinâmica das experiências existenciais, conferidas às pessoas 
pelo uso que fazem do ambiente urbano público, através da capacidade de 
intercâmbio e de comunicação de que está imbuído esse ambiente.  

 

Ao se estudar as dimensões da vida urbana, para compreensão do 

funcionamento da cidade contemporânea enquanto artefato, enquanto coisa 

construída que influencia pessoas de algum modo, os limites e as possibilidades da 

urbanidade tornam-se fatores que “beneficiam a riqueza, a diversidade e a 

espontaneidade da vida pública.” (PAULA, 2010, p. 19).  

O espaço torna-se o meio físico propício para a inter-relação de pessoas e de 

objetos e vice-versa e para os vários graus em que isso possa acontecer (AGUIAR, 

2010). A identificação desta peculiaridade pode ser inferida através de descrições 

cartográficas de diferentes períodos da história da praça e da cidade de Teresina. 

Campos (1999, p. 7) afirma que, nos espaços públicos ao se manter, 

 

[...] a principal atividade ou atração e a possibilidade de se assistir às 
pessoas têm um papel importante no uso de um lugar público. As pessoas, 
portanto, gostam de observar outras pessoas andando e prestar atenção a 
qualquer atividade no espaço público, o que não condiciona que este 
usuário seja protagonista das cenas da vida urbana. 

 

O pensamento da autora remete à acessibilidade entendida como sendo 

acessibilidade visual do espaço público. Além da acessibilidade física possibilitada 

pela permeabilidade dos recintos, existe outra categoria de acessibilidade: a 

acessibilidade visual, caracterizada pela noção de possibilidade e percepção do 

ambiente construído ou, como afirmou Holanda (2002); trata-se de um aspecto 

topoceptivo, que estrutura os níveis de visibilidade. 
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Para Alex (2008) o grau de visibilidade pode ser definido como a qualidade do 

primeiro contado, mesmo à distância, do usuário com o lugar. A ênfase em 

visibilidade dada por autores que examinaram praças leva a crer que seja 

imprescindível investigar o grau de visibilidade quando se enfoca esse tema. Alex 

ainda comenta que perceber e identificar as ameaças potenciais são um 

procedimento instintivo antes de adentrar qualquer espaço. Uma praça no nível da 

rua, visível de todas as calçadas, informa aos usuários sobre o local e, portanto, é 

mais propicia ao uso.  

Associar visibilidade vulnerabilidade, usos desejáveis e urbanidade 

Segundo HOLANDA (2010, p. 1), a urbanidade é 

 

um atributo social que implica visibilidade do outro, negociação de papéis e 
frágeis fronteiras entre eles, mobilidade social, estruturas societárias mais 
simétricas etc. Para seu florescimento a urbanidade precisa de uma 
arquitetura com determinados atributos: espaço público bem definido, forte 
contiguidade entre edifícios, frágeis fronteiras entre espaço interno e 
externo, continuidade e alta densidade do tecido urbano etc. Contudo, a 
relação entre arquitetura e urbanidade não é de determinação, mas do 
estabelecimento, pela primeira em relação à segunda, de possibilidades 
(que podem ou não ser exploradas) e de restrições (que podem ou não ser 
superadas), segundo as circunstâncias.  

 

Portanto, foi através da análise dos registros históricos da transformação 

permitiu identificar na praça atual características físico-espaciais que permaneceram 

ao longo dos anos e que de alguma maneira contribuem para a vitalidade do local. 

Buscou-se investigar, por meio de simulações, como a justaposição e/ou 

sobreposição continuada de novos elementos e permanências pode ser um 

elemento-chave para conferir uma condição de urbanidade e validar o que Holanda 

(2002) afirmou acerca desta premissa. Assim, com o objetivo de avaliar e quantificar 

padrões de vitalidade que podem contribuir para um quadro de urbanidade 

satisfatório, foram investigados os componentes físico-espaciais que constituem a 

Praça Marechal Deodoro (explicitadas na seção 3).  

Buscando mostrar os limites e as possibilidades da vitalidade, foram somados 

os discursos dos usuários, no que toca ao seu grau de satisfação com o 

equipamento público, para fundamentar as diretrizes de projeto e o estabelecimento 

de um programa de intervenções adequado à realidade arquitetônica atual da praça. 
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2.1 USO SOCIAL DO ESPAÇO 

 

Segundo Bill Hillier (1984), o espaço tende a ser o lócus das relações sociais, 

e sua configuração influencia na maneira de apropriação e uso pelas pessoas, na 

medida em que a configuração pode ou não promover o acesso e a vitalidade do 

ambiente construído. Este argumento fundamenta a Teoria da Lógica Social do 

Espaço, desenvolvida por Hillier e Hanson na década de 1980. 

A Teoria da Sintaxe Espacial ainda é pouco conhecida e, consequentemente, 

pouco aceita, talvez por ser uma teoria recente, apesar de existirem inúmeros 

pesquisadores e estudos realizados em vários locais do mundo. Com início na 

década de 1970, onde textos de Hillier e Leaman ofereciam ideas fundamentais que 

a subsidiariam anos depois, mais precisamente nos anos de 1984, foi com a 

publicação do livro The Social Logic of Space, por Hillier e Hanson, que a Sintaxe 

Espacial tornou-se teoria propriamente dita. Na obra, constava o referencial 

epistemológico, assim como conceitos e as categorias analíticas básicas 

(HOLANDA, 2002). A Sintaxe Espacial ou Análise Sintática do Espaço é também 

conhecida como a Teoria da Sintaxe Espacial, segundo seus criadores – Hillier e 

Hanson – e demais colaboradores. 

A referida teoria surgiu da argumentação de que existem “dificuldades 

fundamentais encontradas por outras teorias disponíveis sobre as relações entre a 

sociedade e a forma do espaço” (HOLANDA, 2002, p. 85), ou seja, a dificuldade de 

uma mensuração ou quantificação desta relação. Deste modo, a Sintaxe Espacial 

torna-se o meio representacional desta relação. Dentre os instrumentos de 

representação disponibilizados pela ASE, os mapas de axiais e os mapas de 

visibilidade para análise foram utilizados para a realização deste trabalho para 

quantificar as relações entre a sociedade e a forma do espaço.  

O mapa axial é uma forma de representação configuracional que revela a 

acessibilidade da trama urbana por meio de uma escala cromática, o que facilita a 

interpretação das relações de permeabilidade e movimento. Neste trabalho foram 

utilizados o mapa axial da cidade e o mapa axial de pedestre. Mapas de visibilidade 

são analisados por meio de aplicativos que calculam matematicamente atributos 

numéricos para casa elemento do sistema, a partir da noção de potencial de 

movimento. Os mapas e as variáveis coletadas em campo foram utilizados com a 

finalidade de definir o grau de urbanidade da praça em estudo. 



25 
 

Partindo do princípio de que na organização espacial humana o 

estabelecimento de padrões de relações se dá essencialmente por meio de barreiras 

e permeabilidades, em diversos tipos, a Teoria aborda, no espaço investigado, 

essencialmente, propriedades abstratas de natureza topológica3, através de 

atributos como proximidade, circunscrição, continuidade ou descontinuidade, 

contiguidade, separação, integração, segregação etc. (HOLANDA, 2002).  

Portanto, a Sintaxe do Espaço  

 

[...] objetiva o estabelecimento de relações entre a estrutura espacial de 
cidade e de edifícios, a dimensão espacial das estruturas sociais, e 
variáveis sociais mais amplas, procurando revelar tanto a lógica do espaço 
arquitetônico em qualquer escala como a lógica espacial das sociedades. 
HOLANDA (2002, p. 92) 

 

Dado o exposto, entende-se que não somente os atributos fundamentais do 

espaço arquitetônico4 devem ser analisados, mas a sua correlação com os usos do 

local objeto de estudo é imprescindível. Neste âmbito, o trabalho trata da vitalidade 

da praça estudada, isto é, da investigação dos aspectos que favorecem o 

surgimento de padrões de usos do ambiente construído, em uma relação de causa e 

efeito. 

Sabe-se que os padrões de uso são influenciados por uma gama de outros 

fatores, como aspectos socioeconômicos, culturais, estéticos etc. Entretanto, este 

trabalho restringiu-se a tratar os dois aspectos de desempenho comportamental do 

espaço: aspectos funcionais e aspectos de copresença, o segundo constituindo o 

foco de atenção da sintaxe espacial, conforme Holanda (2002). 

Holanda (2002) ainda afirma que a análise sintática do espaço permite a 

compreensão de padrões espaciais e a verificação de sua relação com o uso e a 

percepção do outro, mesmo quando não há inter-relação (as pessoas podem estar 

no mesmo ambiente, mas não necessariamente interagindo). O autor define a ideia 

de copresença (diversidade de pessoas em um mesmo recinto) com o objetivo de 

estabelecer as relações entre espaço e sociedade. 

Com as transformações realizadas no local através da intervenção projetual 

na Praça Marechal Deodoro, pretende-se manipular as leis do espaço por meio de 

                                                           
3
 Topologia é entendida como estudo de relações espaciais que independem de forma e tamanho. 

4
 Atributos fundamentais do espaço arquitetônico, segundo Holanda (2002, p. 74), podem ser 
entendidos como a estrutura de barreiras e permeabilidades que está relacionada às maneiras de 
estar/não estar e deslocar-se nos edifícios/cidades. 
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outros dois aspectos que se apresentam de maneira inversamente proporcional: as 

práticas indesejáveis e as práticas desejáveis, isto é, na medida em que as primeiras 

são minimizadas (problemas consequentes do mau uso, como a degradação 

ambiental, violência e exclusão social), as segundas são privilegiadas (o bom de uso 

e a boa conduta por parte dos usuários da praça). 

Pelo fato de que neste trabalho a forma é considerada atuante, tendo 

influência direta nos usos do ambiente construído, entende-se que o usuário não 

pode ser excluído do processo investigativo. Deste modo, a subseção a seguir trata 

de esclarecimentos sobre o método complementar utilizado que permitiu avaliar 

como as pessoas se comportam no ambiente e determinar qual o nível de satisfação 

destas em relação ao equipamento urbano estudado. 

 

2.2 AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO (APO)  

 

A APO tem como principal objeto de estudo o próprio ambiente construído e 

os níveis de satisfação dos usuários. Ela se configura como uma importante linha de 

pesquisa para embasar o processo de projeto, na medida em que sistematiza e 

analisa informações baseadas na vivência daqueles que utilizam o ambiente 

construído (MORGADO apud CASTRO, 1997).  

Neste sentido, Elali e Veloso (2004) afirmam que a APO procura mostrar 

resultados a curto, médio e longo prazo, de modo que os resultados encontrados em 

cada etapa da pesquisa, num distanciamento temporal, podem surgir de maneiras 

diferentes durante a avaliação. Assim, as informações alcançadas podem criticar o 

conhecimento anterior e/ou somar-se ao mesmo. Desta forma, ao detectar os pontos 

positivos e negativos nos estudos de casos e/ou propor soluções, a APO tem como 

intuito realimentar projetos futuros semelhantes (GALVÃO, 2007). 

Segundo Ornstein (1992), a APO surgiu como um método que pudesse inserir 

a incógnita ambiente na equação indivíduo mais comportamento. Os trabalhos 

surgidos a partir desta variável tiveram como ponto de partida a combinação entre 

as Ciências Sociais e/ou Tecnologia/Construção Civil e se manifestaram de forma 

variada nos diversos locais do mundo. Como bem relata Elali e Veloso (2004, p. 2), 

 

[...] nos EUA (onde tem sido prioritariamente associada ao comportamento), 
Grã-Bretanha (percepção espacial), França (percepção espacial e utilização 
de dados psico-sociais na ação projetual nas escalas do edifício e da 
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cidade), Japão (perspectiva filosófico-cultural), Alemanha (ecologia) e 
América Latina (condições sociais e aspectos político-culturais). 

 

Observou-se ao longo da história que, nos estudos referentes à APO, houve 

uma forte concentração dos mesmos aspectos técnicos, funcionais e 

comportamentais do ambiente construído. A realidade brasileira não fugiu à 

tendência internacional, desde o surgimento na década de 1970 e na década de 

1990 quando este tipo de estudo se consolidou no País.5 

Neste trabalho, procedimentos da APO foram utilizados para identificar 

aspectos funcionais e comportamentais dos usuários nos recintos urbanos. A análise 

do comportamento humano dentro de um meio natural (ambiente construído) 

contribui para o esclarecimento dos empecilhos e fatores capazes de minimizar 

problemas e potencializar vantagens quanto à relação do homem com o meio no 

qual está inserido (ORSTEIN; ROMERO, 1992). Tal procedimento foi importante 

para traçar o perfil dos tipos de usuários que frequentam a Praça Marechal Deodoro, 

para definir quais os padrões de atividades (comportamento dentro de um espaço 

físico e/ou temporal delimitado), além de identificar o nível de satisfação e percepção 

destes usuários em relação ao equipamento urbano objeto de estudo. 

A investigação dos aspectos funcionais foi realizada através da observação 

dos fluxos dos usuários, das atividades por eles desempenhadas e sua localização. 

Já quanto aos aspectos comportamentais, esta pesquisa investigou o uso do espaço 

e o nível de satisfação e de diversidade dos usuários. Os procedimentos utilizados 

para captação destes dados foram: a) aplicação de questionários com os usuários 

(Apêndice A); e b) mapeamento de fluxos e usos nos espaços abertos (seção 3). 

Ao final desta etapa, seus resultados foram associados aos da Sintaxe 

Espacial, pois se verificou que, juntas, APO e Sintaxe Espacial, possibilitam 

identificar e analisar as propriedades espaciais e os usos, a relação entre aquelas e 

os fluxos existentes e, ainda, a concentração desta em termos espaciais e 

temporais. 

A seguir, apresentam-se os estudos de referência que focalizam os centros 

antigos e seus espaços públicos. 

2.3 CENTROS ANTIGOS E SEUS ESPAÇOS PÚBLICOS 

                                                           
5
 No âmbito acadêmico, a APO teve seu principio na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo, no curso de pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo, e logo migrou 
para outros centros acadêmicos (ORNSTEIN; ROMERO, 1992). 
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Este item apresenta a problemática urbana atual, considerada importante 

para o desenvolvimento deste estudo, relacionada à decadência dos centros antigos 

e à frágil relação entre a cidade e seus espaços públicos. Os estudos de referência, 

de natureza empírica, são relevantes por abordar espaços públicos similares ao 

objeto do presente estudo e por constituir aplicação prática dos conceitos e 

princípios teóricos discutidos nos itens anteriores. 

Medeiros e Holanda (2008) asseveram que na observação de cidades ao 

longo da história, no Brasil ou no mundo, constata-se um declínio de uso durante 

sua vida útil - isto ocorre até mesmo nos lugares mais representativos de uma 

cidade - e que dificilmente há um processo de revitalização espontânea, no sentido 

de reverter esse processo de decadência.  

Com isso, em dado momento histórico, dependendo da conjuntura local, “[...] 

lugares e áreas não mais comportam seus amplos contextos e estes não mais lhes 

oferecem suporte - estruturas e infraestruturas, estilos e convenções, se tornam 

inadequadas ou envelhecidas” (STEGEN apud MEDEIROS; HOLANDA, 2008, p. 7). 

Para Medeiros e Holanda (2008), a problemática dos centros antigos ou 

históricos6 não compreende somente um trecho urbano, pois sua perda de vitalidade 

associa-se ativamente aos processos de transformação e crescimento da cidade por 

inteiro. Neste sentido, existe uma gama de estratégias de planejamento 

desenvolvidas, ao longo dos anos, com o intuito de “lidar com os problemas que vão 

desde a preservação dos centros históricos, à necessidade de renovação urbana” 

(SCARGILL apud MEDEIROS; HOLANDA, 2008, p. 8). 

Vieira (2008), após estudos referentes à gestão de sítios históricos, verificou 

que a prática preservacionista contemporânea enfatiza demasiadamente o valor 

econômico das áreas patrimoniais. Todavia, os efeitos dessas valorizações em 

projetos de revitalizações, muitas vezes, acarretam efeitos inversos ao esperado, 

ocasionando a destruição ou a transformação das áreas históricas nas cidades. 

Neste sentido, Medeiros e Holanda (2008) afirmam que os centros históricos 

tendem a tornar-se, com o passar do tempo, lugares periféricos (isso ocorre após a 

                                                           
6
 Neste trabalho, ao se tratar aqui de centros antigos ou históricos, não significa que o restante da 
cidade é considerado sem história, mas que estes compreendem as áreas dotadas de natureza 
material e imaterial, portadoras de referência à identidade, à ação, à memória de diferentes grupos 
formadores da sociedade, incluindo-se as edificações e os conjuntos urbanos (BRASIL, 1988). 
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mudança das centralidades) e para turistas. Vieira (2008, p. 17) retrata bem esta 

situação, na medida em que  

 

[...] a abordagem prioritária econômica das áreas patrimoniais, além de 
afetar o patrimônio edificado, têm beneficiado grupos sociais específicos em 
detrimento do bem coletivo. O lugar ocupado pelas áreas históricas na 
cidade contemporânea pode ser observado através dos processos urbanos 
característicos da atualidade: a importância da imagem para a cidade 
contemporânea, o processo de ampliação do conceito de patrimônio e o 
desenvolvimento da indústria turística aliada à exploração de espaços com 
carga histórica reconhecida. 

 

Assim, os atributos estéticos do lugar transfiguram-se em consumo e a 

solução de revitalização implementada repousa apenas em iniciativas políticas de 

atração de passantes. O centro assume a função de museu aberto, sendo 

comparado a uma ilha de contemplação, ou seja, a um espaço fragmentado. 

(MEDEIROS; HOLANDA, 2008).  

Para Vieira (2008), esta realidade configura um paradigma do urbanismo 

contemporâneo, onde o projeto de cidade é inteiramente voltado para a criação de 

uma imagem positiva, na busca de um reconhecimento no mundo globalizado - 

simbolizado pela city marketing -, através da concorrência de cidades, em que haja 

exploração imagética do patrimônio. A autora conclui que nas cidades há uma 

manipulação de padrões familiares em um vocabulário urbano recheado de 

revitalizações, reabilitações, renovações etc. Assim, a cidade passa a ser composta 

por  

 

[...] fragmentos bastante diferenciados entre si, ao mesmo tempo em que se 
passa a observar muitas semelhanças entre cidades distintas, ou seja, “um 
sistema crescentemente homogeneizado a nível global, embora 
fragmentado e hierarquizado a nível local (BOYER apud VIEIRA, 2008, p. 
18).  

 

Paula (2010) reforça que essa tendência à fragmentação das cidades está 

relacionada a dois fatores: a disseminação de projetos pontuais na cidade e a 

acusação que se perpetua sobre as práticas urbanas contemporâneas de serem 

demasiadamente tímidas, as quais causam muitas vezes mudanças superficiais. Em 

muitos casos, esta crítica advém, principalmente, da ineficiência em gerar os 

resultados esperados - quase sempre relacionados ao resgate da vitalidade do local 

e por implicar em altos custos aos órgãos públicos gestores. Em sua maioria, a 
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prática transforma os equipamentos públicos em “[...] projetos de retalhos, que, sob 

a intenção da criação de lugares, criam cenários e uma animação pontual de dia e 

hora marcados.” (PAULA, 2010, p. 19). 

Essa realidade demonstra que, apesar de tentativas de revitalizações do 

espaço urbano - no caso deste trabalho as atenções são direcionadas para o estudo 

de praças e sua inserção no contexto urbano -, a tendência de esvaziamento do 

espaço público torna-se eminente, na medida em que as implantações destes 

projetos não refletem qualidades projetuais que justifiquem ou incentivem seu uso, 

isto é, não contribuem para o sucesso destes ambientes públicos em sua totalidade. 

Este insucesso ainda é agravado pelo surgimento de novos espaços de 

sociabilidade, como é o caso dos shoppings centers, que estariam copiando alguns 

atributos físicos e espaciais próprios dos espaços públicos tradicionais e 

acrescentando outros elementos, culminando em ambientes atraentes e de boa 

aceitabilidade por parte dos usuários. Santana (2010) afirma que alguns estudos 

sobre a vida urbana apontam para a necessidade de manutenção e inserção dos 

espaços públicos nas cidades. 

Sun Alex (2008) enumera sugestões que priorizam o trato com o espaço 

público e sua inserção na malha urbana, vinculada aos espaços construídos 

(entorno que delimita o espaço público), a partir da existência de uma relação direta 

entre o recinto e o meio urbano.  

“A socialização do espaço público tem sido relegada a um plano secundário, 

ofuscada pela questão de como deve ser a vegetação no ambiente urbano, tema 

que tem dominado as discussões sobre as praças e as cidades” (ALEX, 2008, p. 

61). Para o autor, a importância de perceber o espaço público como parte de um 

todo maior, integrado e acessível à malha urbana é uma constante, a qual deve 

estar presente, em quaisquer projetos urbanos, independentemente da escala de 

intervenção.  

Mas Alex (2008) também menciona que alguns estudos da paisagem 

procuram apreender o espaço público muito além de sua aparência; geralmente 

abrangentes em suas dimensões físicas e em seu conteúdo conceitual, identificam 

recortes do espaço, resultados da percepção humana, envolvendo as dimensões do 

vivido e do imaginário, assim como considerando aspectos ambientais, morfológicos, 

históricos e até socioeconômicos. Esses estudos tomam como referência os limites 
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do que a vista alcança, bem como mergulham nos campos subjetivos da construção 

do lugar - local da identidade, da experiência e da segurança psicológica.  

Essa assertiva norteou a realização deste trabalho no que toca ao desejo de 

identificar e enfatizar as propriedades do espaço que permitam a sua assimilação 

pela cidade e ampliem suas condições de apropriação, ou seja: teve-se a intenção 

de tratar a realidade física - a praça de um centro histórico - como parte do global 

urbano. Mas tal propósito pressupôs o entendimento do que seja este espaço 

específico fosse estudado do ponto de vista morfológico. 

Segundo Alex (2008), os espaços abertos ou recintos urbanos - neste caso, 

as praças - são espaços criados através da delimitação da natureza e definidos por 

dois planos: o piso e a parede. É a chamada arquitetura sem teto, onde suas 

paredes são resultado do conjunto arquitetônico edificado da qual fazem parte. 

A praça é identificada como um espaço público que se destaca no tecido 

urbano. Para Lamas (2000), trata-se de um elemento morfológico que se distingue 

dos demais espaços por ser resultado do alargamento ou confluência de traçados. 

Além disso, segundo o autor, as praças apresentam características próprias, como 

organização espacial e intencionalidade de desenho, o que pressupõe uma forma, 

uma função e a necessidade de um programa de necessidades.  

Nesse sentido, Fernandes (2011, p. 14-15) afirma que a praça é um “[...] 

elemento apreensível pelo contraste - algo aberto, um vazio, em contraposição ao 

cheio que o cerca. O vazio é finito e possui limites inequívocos que são as arestas: 

são planos, pertencem a elementos construídos - normalmente edifícios - que são 

tridimensionais.” 

Descrever essa morfologia significa citar e identificar a pluralidade de 

elementos que intervêm na estrutura do espaço, como, por exemplo, o uso do solo, 

as características formais e materiais do espaço, o perfil urbano que se esboça 

dessa forma, o equipamento interveniente e a presença viva da arborização urbana, 

entre tantos outros (MASCARÓ, 2005; MASCARÓ, 2008). 

Intervir nessa morfologia implica em renovar o enfoque dado à infraestrutura 

dos espaços urbanos abertos. Implica em buscar alternativas ao tratamento 

tradicional da paisagem urbana na cidade atual. Neste sentido, existem maneiras de 

“[...] conformar espaços urbanos abertos mais baratos e de maior valor social que as 

tradicionais e oferecer novas bases práticas e realistas sobre as que se podem 

atuar” (MASCARÓ, 2010, p. 7). 



32 
 

Na concepção projetual de praças devem ser considerados a conservação 

do espaço, a diversidade de usuários e a interação social, pois “praça é o espaço 

público da prática da vida pública” (ALEX, 2008, p. 275).  

Dado o exposto, o próximo item trata dos estudos de referência que 

explicitam as discussões sobre o tema, já realizadas até então, com o objetivo de 

entender a aplicabilidade de conceitos e definições em projetos de praças e suas 

realidades. 

 

2.4 AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE: categorias de análise para ação de 

conservação 

 

Vieira (2007) afirma que a preservação e a modernização são dois lados de 

uma mesma moeda que devem trabalhar de forma dialética. Na tentativa de 

enfrentar esse desafio, a autora destaca a importância dos conceitos de 

autenticidade e integridade como categorias fundamentais para a análise de 

intervenções contemporâneas em áreas históricas. 

A mesma autora enfatiza que, nos anos 1990, os debates acerca desta 

temática intensificaram-se, os quais foram propulsores para uma busca de 

parâmetros de defesa da diversidade cultural em áreas patrimoniais.  

As intervenções em um sítio localizado em área de valor patrimonial devem 

fundamentar-se na procura em atender às duas categorias fundamentais: 

autenticidade e integridade. Assim, as propostas de intervenção elaboradas para a 

Praça Marechal Deodoro têm como base estes dois conceitos. 

 

2.4.1 Autenticidade 

 

A preocupação com a autenticidade não é uma novidade, na medida em que 

“[...] o direito das gerações futuras terem acesso a este patrimônio original” é a ideia 

central nos escritos de Ruskin (apud VIEIRA, 2007, p. 3), que afirma que a 

autenticidade pode barrar o processo de intervenção, porém, reconhece que as 

ações intervencionistas devem conferir condições de uso pela sociedade 

contemporânea. 

Contudo, a “[...] conservação de determinada obra é um processo que requer 

o entendimento e apreciação de vários significados, não se limitando ao aspecto 
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material” (VIEIRA, 2007, p. 4). Neste sentido, a análise de uma obra se renova e se 

modifica ao longo do tempo e depende, literalmente, da sociedade que a observa 

em determinada conjuntura histórica.  

A Teoria da Restauração, criada por Cesare Brandi, vem embasar esse ponto 

de vista, no que tange à conservação e ao conceito de autenticidade. Este autor “[...] 

defende que a apreciação e a conservação de uma obra de arte dependem do 

reconhecimento de sua significância no momento em que esta é apreciada” 

(BRANDI apud VIEIRA, 2007, p. 4). 

Assim, observa-se a dificuldade de estabelecer parâmetros de análise da 

autenticidade e conferir valor patrimonial ou não a um edifício ou sítio. Para tanto, 

existe o Teste de Autenticidade, incorporado como exigência pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco, em inglês) para a 

inscrição na lista de Patrimônio Mundial, no final dos anos 1970. Este teste possuía, 

inicialmente, quatro parâmetros fundamentais: a forma ou desenho, o material, a 

habilidade do artífice e as características de implantação e organização de 

determinado sítio, referentes, especificamente, ao patrimônio tangível e material. E, 

após uma revisão, agregou novos parâmetros: tradições, técnicas, língua e outras 

informações do patrimônio intangível (VIEIRA, 2007). 

Conforme e Manual de Intervenção de Jardins Históricos (IPHAN, 1999, p. 

17),  

 

[...] a autenticidade deve refletir as fases importantes de evolução de um 
bem. Deve considerar o bem, sua implantação e utilização ao longo de 
diferentes fases de seu tempo histórico, ou seja, da relação com o tempo e 
a história, abrangendo três fases: o processo de criação do objeto; o 
período entre a fase de criação e o presente; a forma atual de percepção 
consciente do monumento. 

 

 

2.4.2 Integridade 

 

A integridade está pautada nas qualidades de um determinado ambiente 

construído, as quais são valorizadas, isto é, “ligada ao estado de conservação de 

determinada obra ou conjunto e à sensação de completude ainda presente nos 

mesmos” (VIEIRA, 2007, p. 5). 
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Portanto, para que haja uma determinação de uma área de valor patrimonial, 

é necessária a averiguação da integridade a partir de categorias:  

 

 Integridade sócio-funcional: que trata da identificação de funções e 
processos nos quais o desenvolvimento de determinada área tem se 
baseado ao longo do tempo; 

 Integridade estrutural: refere-se ao que sobreviveu da evolução de uma 
estrutura ao longo do tempo; 

 Integridade visual: ajuda a definir os aspectos estéticos representados 
pela área (JOKILEHTO apud VIEIRA, 2007, p. 5). 

 

Vieira (2007, p. 5) afirma que existe uma relação intrínseca entre a  

 

[...] autenticidade de determinado conjunto e o tipo de intervenção realizada 
em seu estoque construído. Por outro lado, a integridade está diretamente 
ligada ao estado de conservação de determinada obra ou conjunto e à 
sensação de completude ainda presente nos mesmos. 

 

Deste modo, algumas inquietações surgem quando se pretende intervir em 

áreas de valor patrimonial, tais como: quais os valores existentes que um ambiente 

construído tem, se este ambiente possui integridade e autenticidade; e quais as 

demandas da ordem social que melhor caracterizam o edifício e o espaço público 

(no caso deste trabalho). 

 

2.5 ESTUDOS DE REFERÊNCIA 

 

Os estudos de referência se concentram nas temáticas a que se destinam à 

pesquisa - acessibilidade e vitalidade de praças em área de valor patrimonial - e 

foram escolhidos através de dois procedimentos: 

a) análises, a partir da ASE, de espaços públicos: compilação de trabalhos 

(tese, dissertações e artigos científicos) que estudam as propriedades 

espaciais de praças públicas em diferentes cidades no nível de mundo e 

no Brasil, obedecendo também a uma linha cronológica do tempo; 

b) estudos direto e indireto - projetos para espaços públicos: análise 

específica de intervenções projetuais em duas praças, na intenção de 

delimitar e exercitar os conceitos e de identificar se há o rebatimento do 

discurso do arquiteto na proposta de projeto final, e se o pós-uso se 
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enquadra nas prerrogativas estabelecidas entre demandante e projetista 

ainda na fase de elaboração do projeto. 

 

2.5.1 Praças em Centros Antigos: reflexões acadêmicas baseadas na ASE 

 

É ampla a literatura que tem o espaço público como temática, mormente 

quando se tratam de praças públicas, mas foram selecionados apenas os estudos 

que utilizam o instrumental da sintaxe espacial para avaliar suas propriedades face 

ao uso. Dentre estes, priorizou-se os que focalizam praças de cidades brasileiras, 

assim como a que se constitui o objeto deste estudo. A exceção foi o trabalho que 

investigou praças em Londres, Inglaterra. A Tabela 1 mostra os trabalhos utilizados 

neste item. 

 

Tabela 01 - Trabalhos acadêmicos sobre praças públicas e quantidade de praças estudadas 

Título do trabalho Autora/ano Quantidade de Praças 
estudadas 

All that meets the eye. 
Overlapping isovists as a tool for 
understanding preferable 
location of static people in public 
squares (1) 

Maria Beatriz Campos 
Arruda (1999) 

12 (doze) praças no centro 
de Londres 

A praça existe, alegre ou triste Graça Faria e Edja 
Trigueiro (2001) 

6 (seis) praças do bairro 
Cidade Alta, em Natal (RN) 

O coração e o dragão: 
perspectivas da vida urbana em 
uma cidade fragmentada 

Fernanda Linard de 
Paula (2010) 

2 (duas) praças no centro de 
Fortaleza (CE) 

Quatro praças cívicas de novas 
capitais brasileiras 

Ludmila Dias Fernandes 
(2011) 

Praças cívicas de Belo 
Horizonte (MG), Goiânia 
(GO), Brasília (DF) e Palmas 
(TO) 

Fonte: a autora, 2012. 

(1) Tudo o que o olho alcança. Sobreposição de isovistas como uma ferramenta para a compreensão 
da localização preferível de pessoas estáticas em praças públicas (tradução nossa) 

 

O trabalho de Maria Beatriz Campos Arruda (1999), que investiga 12 praças 

públicas na região central de Londres, enfoca uma relação entre os campos visuais 

e as atividades estacionárias realizadas pelos usuários. A técnica utilizada para tal 

foi a sobreposição de Isovistas Convexas. 

Como principais observações e conclusões, a autora verificou que as 

atividades desenvolvidas no local têm, sim, relação direta com a configuração 

espacial do lugar onde a praça está inserida, bem como de sua interconectividade 
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com o entorno, ou seja, a “comunicação” entre a praça e seu entorno imediato. A 

ocupação do espaço se dá de fora para dentro, caracterizando o chamado “efeito 

limite/borda” (ARRUDA, 1999, p. 09).7 Suas conclusões constituíram parâmetro para 

definir a abordagem do estudo de caso. 

Faria e Trigueiro (2001), examinaram “as relações morfologia/comportamento 

em 06 (seis) praças do bairro Cidade Alta em Natal/RN”. O objetivo foi identificar 

fatores associados a maior ou menor vitalidade desses espaços como lugares de 

convívio, repouso e/ou lazer através das relações entre forma construída e padrões 

de movimento e uso. Neste trabalho, foi discutida também a questão da 

sobrevivência de uma praça como local de convívio e foram desenvolvidas reflexões 

sobre alternativas para a valorização dessas áreas como partes do centro histórico 

da cidade. Os procedimentos utilizados foram a ASE e a APO.  

Os dados provenientes dos levantamentos de campo foram representados, 

quantificados, observados e correlacionados entre si e em relação a medições 

resultantes da configuração espacial da malha viária e, ainda, a fatores tais como 

sombreamento, equipamentos e tipo de uso das edificações adjacentes. 

Procedimentos complementares incluíram a aplicação de questionários para 

averiguar relações (moradia/trabalho) entre usuários de uma das praças e a área.  

O estudo revelou correlações entre as variáveis investigadas que se 

acreditam significativas como indutoras ou inibidoras de padrões satisfatórios de uso 

e levou as pesquisadoras a concluir que, a despeito do que se alardeia sobre a 

inexorável substituição de logradouros públicos por praças de alimentação e 

eufemismos outros que etiquetam espaços privados, a praça existe, alegre ou triste. 

Tal conclusão e a demonstração da adequabilidade dos instrumentos analíticos 

endossam a intenção deste estudo de caso. 

Paula (2010) enfoca limites e possibilidades da urbanidade na cidade atual, 

mais especificamente em dois espaços públicos de Fortaleza (CE) - Praça do 

Ferreira e Centro Cultural Dragão do Mar -, através de uma investigação morfológica 

da dimensão espacial da urbanidade e da aplicação de procedimentos de avaliação 

pós-ocupação para a identificação das dimensões sociais e temporais de dois 

projetos urbanísticos. As variáveis analisadas presentes no estudo morfológico são: 

                                                           
7
 Efeito limite/borda: segundo Arruda (1999), vários autores trabalham este conceito, como Gehl 
(1980); Carr (1992); Marcus e Francis (1990); Korosec-Serfaty (1982) e Joadar e Neil (1978). 
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integração, conectividade e constitutividade. A autora também utilizou como 

procedimento a técnica dos portais (gates). 

Como resultados, a autora aferiu que em um dos equipamentos públicos as 

dimensões espacial e social estão presentes, porém, dimensão temporal tem efeito 

limitado. No entanto, a análise no outro equipamento revelou um comportamento 

contrário ao primeiro, as dimensões espacial e social da urbanidade são limitadas e 

mais concentradas em termos temporais. Neste sentido, segundo Paula (2010, p. 

183), 

 

[...] a animação urbana, e não a urbanidade, portanto, parece que tem sido 
o paradigma dos projetos de revitalização ou renovação urbana. [...] Não se 
quer dizer que tem valido a lei do menor esforço nos projetos urbanísticos. 
Apenas parece que há uma constatação de uma característica de 
intervenções urbanas em áreas da cidade com a finalidade de revitalizá-las. 
Característica que parece estar de acordo com o processo de fragmentação 
e dispersão das grandes cidades brasileiras e que a repetição deste 
processo nos níveis global e local pode significar, de fato, mudanças 
estruturais nas relações sociais que (um dia) a cidade proporciona (ou). 

 

A constatação da autora foi determinante para a utilização da urbanidade 

como meta de projeto em uma proposta que envolvesse a Praça Marechal Deodoro. 

Procurando investigar quais os atributos espaciais que são indicadores de 

urbanidade, Ludmila Dias Fernandes (2011) estudou quatro praças cívicas de novas 

capitais brasileiras (a Praça da Liberdade, na cidade de Belo Horizonte, inaugurada 

em 1897, foi o início do recorte da pesquisa). Posteriormente, a praça de função 

cívica projetada para reunir edifícios do governo estadual/federal aparece nos planos 

das novas capitais: Praça Cívica (1937), Praça dos Três Poderes (1960) e Praça dos 

Girassóis (1990), em Belo Horizonte, Goiânia, Brasília e Palmas, que representam 

diferentes experiências urbanísticas no País.  

A hipótese assumida pela autora foi a de que “[...] todas as praças cívicas 

originalmente foram concebidas numa destacada posição configuracional, 

entretanto, ao longo do tempo, houve uma progressiva perda das qualidades 

morfológicas” (FERNANDES, 2011, p. 6). 

O estudo procura identificar, por meio da Teoria da Lógica Social do Espaço, 

se estas perdas das qualidades morfológicas estão relacionadas ao processo de 

surgimento de novas centralidades, considerado como responsável para que estes 

espaços simbólicos percam a posição hierárquica na malha urbana da cidade. 
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Como resultados encontrados, tem-se que: há uma maior utilização cotidiana 

e diversificada na Praça da Liberdade (Belo Horizonte) e na Praça Cívica (Goiânia), 

que, segundo a autora, deve-se à existência de atributos locais semelhantes entre 

ambas. Em contrapartida, as praças dos Três Poderes (Brasília) e dos Girassóis 

(Palmas) possuem características diferentes das duas primeiras. A autora conclui 

que esta situação inclina a pensar que a urbanidade prevalece nas duas primeiras e 

que os atributos locais são predominantemente responsáveis pelos diferentes 

desempenhos das praças, ao mesmo tempo em que indica quais os atributos 

espaciais que se deve buscar quando se tem a urbanidade como meta. 

 

2.5.2 Estudos direto e indireto: análise dos projetos 

 

Foram realizadas análises em dois projetos com o objetivo de mostrar a 

aplicação prática dos conceitos que dão suporte teórico-metodológico à dissertação. 

A abordagem concentrou-se nos processos de projetação, confrontando o discurso 

do arquiteto com a agenda programática e com o pós-uso.  

Os projetos arquitetônicos Trafalgar Square (Londres) e Praça Pedro II 

(Teresina - PI) foram escolhidos por apresentarem diferentes formas de análises dos 

locais de intervenção por parte de seus arquitetos responsáveis, as quais 

interferiram no processo de projetação no momento da concepção projetual. Tais 

praças estão localizadas em cidades diferentes, porém, ambas estão em centros 

antigos e pertencem às áreas de valor patrimonial, além de seus projetos 

apresentarem objetivos semelhantes: trazer uma nova vida ao local. 

O primeiro projeto analisado foi o da Trafalgar Square, em Londres, apelidada 

de “a galinha dos ovos de ouro”, não com o intuito de satirizar, mas com o objetivo 

de enfatizar a metodologia utilizada pelo projetista - neste caso, Norman Foster - e 

conceder um caráter positivo ao procedimento complementar de estudo, que foi 

solicitado pelo arquiteto e realizado pelo Space Syntax Laboratory. 

O segundo projeto estudado foi o da Praça Pedro II, localizada em Teresina, 

que, assim como a Trafalgar Square, foi idealizado e implementado na década de 

1990. Este recebeu um título nada acidental: “quem não tem cão... caça com gato”, 

devido ao método tradicional de projetação utilizado pelo arquiteto. 

As análises destes dois projetos foram executadas por diferentes meios, a saber: 

projetos de arquitetura, fotos internas do espaço interno e externo, fotos aéreas, 
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perspectivas e textos. Assim, seguem abaixo os diagnósticos que contribuíram para o 

enriquecimento do procedimento metodológico adotado para este trabalho. 

 

2.5.2.1 A galinha dos ovos de ouro 

 

O arquiteto Norman Foster e colaboradores foram convocados pela Câmara 

de Westminster, do Greater Londor Authority, em 1996, para realização de um plano 

diretor para a Trafalgar Square, considerada pelos londrinos e turistas como o 

“Coração de Londres” (Figura 01 e 02, p. 141). O principal objetivo era a melhoria da 

qualidade do espaço público existente, que, apesar de possuir importância histórica 

considerável, apresentava um aspecto desagradável quanto à limpeza (sujeira de 

aves e mau cheiro como consequência da presença destes animais) e 

proporcionava insegurança aos pedestres (usuários diretos e indiretos do local), 

intensificada pelo grande tráfego de veículos (SPACE SYNTAX, 1996).  

O Space Syntax Laboratory foi contratado para realizar um estudo prévio do 

local e, assim, com os resultados encontrados, contribuir para uma maximização dos 

acertos dos projetistas com relação ao resultado final do projeto solicitado (SPACE 

SYNTAX, 1996). Inicialmente, surgiram algumas perguntas instigantes:  

a) Que tipo de usuário frequentava a praça? 

b) Quais os percursos que geralmente faziam? 

c) Quais os padrões de atividades destes pedestres na praça e entorno (se 

turistas, londrinos etc.)? 

Com os primeiros resultados e observações, outros questionamentos 

apareceram:  

a) Por que os londrinos evitavam a praça? 

b) Por que os turistas não conseguiam fazer uma simples viagem entre a 

Trafalgar Square e a Praça do Parlamento? 

Assim, para responder às perguntas acima, procedeu-se a um estudo de 

observação intensiva de pedestres e, posteriormente, ao desenvolvimento de um 

modelo de circulação destes usuários diretos ou indiretos da praça (Figuras 03 e 04, 

p. 141). O objetivo era identificar quais os atributos físicos e como estes 

influenciavam os usos da praça pelas pessoas. Estes procedimentos utilizados 

pertencem ao ferramental analítico da ASE (abordada no item 2.1). 
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Os resultados encontrados pelos pesquisadores após a aplicação destas 

técnicas e do desenvolvimento dos quatro estágios da pesquisa (representação, 

quantificação, observação e correlação) serviram de embasamento para as decisões 

projetuais, na medida em que implicaram na identificação de estratégias de projeto 

para futura intervenção.  

As estratégias de projeto foram além da praça propriamente dita. Seu entorno 

também recebeu intervenções no sistema viário. De acordo com a pesquisa 

realizada pelo laboratório, mudanças deveriam se proceder no nível de veículos. 

Após a aplicação dos métodos, as ações de projeto contemplaram os 

seguintes itens: 

a) Construção de uma nova escadaria (dando acesso da praça para a Galeria 

Nacional); 

b) Construção de banheiros públicos;  

c) Construção de um café a céu aberto.  

As alterações que ocorreram em algumas vias do entorno que margeiam a 

praça correspondem à interrupção do tráfego de veículos na via do lado norte da 

praça, transformando-a em uma via destinada somente aos pedestres. 

Os resultados no pós-uso foram considerados positivos, na medida em que as 

decisões de projeto proporcionaram um melhor uso da área, uma melhor distribuição 

dos usuários no local (diminuição de áreas segregadas); os acidentes entre 

automóveis e pessoas (principalmente turistas) diminuíram; a visibilidade da 

paisagem urbana do entorno (conjunto arquitetônico de edificações importantes 

como a Galeria Nacional etc.) aumentou (Figuras 05 e 06, p.141).  

Portanto, por se tratar de um equipamento público, com grande movimento 

pedestrianizado e com valor simbólico para a cidade, entender o comportamento dos 

usuários do local era imprescindível para o sucesso no projeto, na medida em que a 

equipe de profissionais optou por apoiar as decisões em resultados encontrados 

após pesquisa da área.  

Neste sentido, nas observações aqui proferidas, constatou-se que, dentre as 

estratégias projetuais adotadas por Foster e seus colaboradores, o plano diretor 

para a Trafalgar Square deveria apresentar mudanças nos atributos arquitetônicos e 

urbanísticos que possibilitassem uma maior acessibilidade do espaço público por 

parte do pedestre, contribuindo para oferecer uma maior capacidade de acolhimento 

às pessoas, ou seja, para que conferisse um maior grau de urbanidade. 
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2.5.2.2 Quem não tem cão caça com gato 

 

A Praça Pedro II, construída nos anos de 1880, é considerada pela população 

da cidade como o “coração de Teresina” e, desde sua fundação, é um dos principais 

locais de manifestações culturais da capital. Esta característica a diverge das outras 

localizadas no mesmo bairro Centro, área na qual se iniciou a malha urbana da 

capital piauiense em 1852 (PRESENÇA, 1994).  

A praça está localizada no centro antigo, o que coincide com a área de 

proteção patrimonial, isto é, a praça pertence ao perímetro de tombamento pela sua 

localização e valor remanescente, de acordo com a Agenda 20158. Antes apelidada 

de “praça dos namorados”, o equipamento público, até os dias atuais, é motivo de 

inspiração de poetas, escritores e populares.  

Seu entorno é composto por edificações dotadas de valor arquitetônico, em 

sua maioria pertencente à esfera pública – Teatro Municipal, Escola de Dança do 

Estado, Galeria de Exposições, antigo cinema, dentre outros - os quais contribuem 

para a função que a praça assume dentro da cidade como equipamento de 

produção cultural. Essa característica atrai outros eventos sazonais importantes para 

a capital piauiense, como o Salão do Livro do Píauí (Salipi), Salão de Humor, festas, 

apresentações artísticas, exposições e feiras variadas (Figuras 07 e 08, p. 142). 

Ao longo dos anos, a Praça Pedro II recebeu algumas modificações, que 

agregaram valores ao seu uso, como a realização de feiras, shows, etc. Porém, nos 

anos de 1970, após um projeto de reforma e a implementação de mudanças 

significativas (PRESENÇA, 1994), houve uma total descaracterização do desenho e 

equipamentos urbanos, o que provocou a “morte!” da praça para muitos usuários e 

amantes do local (Figura 09, p. 141). A praça perdera seu valor simbólico, não mais 

correspondia àquela que tanto encantava e atraia pessoas, os usuários se 

distanciaram e grupos marginalizados passaram a frequentá-la.  

No último projeto de revitalização executado no ano de 1996, que incluía, 

além da reforma da praça, a recuperação das edificações patrimoniais do seu 

                                                           
8
 O plano “Teresina Agenda 2015” (Plano de Desenvolvimento Estratégico) foi coordenado pelo poder 
municipal, entre os meses de agosto de 2001 e agosto de 2002, quando se constituíram 16 grupos 
temáticos com a finalidade de elaborar e discutir as propostas deste Plano com a sociedade 
teresinense. No ano de 2001, constituiu-se o grupo “Revitalização do Centro”, para a elaboração do 
mais recente diagnóstico sobre o centro que embasou as propostas e projetos existentes na Agenda 
2015 (TERESINA, 2001), que é o instrumento mais atual de diretrizes para as intervenções a serem 
realizadas no centro. 
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entorno (teatro, Central de Artesanato, Clube dos Diários, Cine Rex etc.), o arquiteto 

contratado – Acácio Gil Borsoi9 - empreendeu as mudanças propostas (resgate de 

algumas características da praça, como configuração do traçado, recuperação do 

mobiliário danificado e melhoria da infraestrutura) com sucesso para os órgãos 

gestores e benefícios à população usuária (PRESENÇA, 1996).  

O projeto, depois de executado, conseguiu alcançar os objetivos almejados, a 

priori. Foram observadas algumas características que diminuíram a apropriação do 

espaço físico da praça por parte dos usuários, tais como: a boa relação da praça 

com seu entorno, alteração do traçado, magnetos desvalorizados, inadequada 

distribuição de mobiliário urbano, área pavimentada grande em detrimento das áreas 

verdes etc. Estas características, na medida em que foram consideradas como 

aspectos negativos, deveriam ser minimizadas e/ou eliminadas após a 

implementação do projeto. Com essa postura, o arquiteto acreditava que a vitalidade 

local aumentaria, contribuindo para um aumento da quantidade de pessoas e das 

boas práticas de uso para espaços públicos. Na observação do pós-uso (realizada 

pela autora deste trabalho), percebeu-se que o discurso do arquiteto corresponde 

aos objetivos almejados em projeto. 

Dentre as solicitações direcionadas ao projetista, a principal era a 

recuperação do antigo desenho da praça e da respectiva vitalidade local. Os 

resultados esperados com a revitalização da área eram conferir benefícios à 

memória coletiva da cidade, a intensificação do uso e a otimização dos 

investimentos públicos ali concentrados, portanto, conferir maior vitalidade à região. 

Aqui se faz um paralelo à Trafalgar Square, no que tange à intensificação do uso e 

aumento da vitalidade da região onde as praças estão localizadas. 

Observou-se que a prática profissional do arquiteto, o seu saber arquitetônico, 

foi o fio condutor de todo o processo de projeto. Borsoi conseguiu, através das 

intervenções físico-espaciais na Praça Pedro II, resultados positivos, do ponto de 

vista morfológico, após a implementação do projeto verificado no pós-uso; isso se 

constatou em observações in loco realizadas pela autora deste estudo (Tabela 02). 

 

 

                                                           
9
 Acácio Gil Borsoi, arquiteto pernambucano, com atuação profissional bastante intensa na capital 
piauiense, é autor de várias edificações importantes em Teresina, como: Assembleia Legislativa, 
Tribunal de Justiça e Troca-troca. 
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Tabela 02 - Comparativo de praças estudadas. Trafalgar Square e Pedro II 

Trafalgar Square Praça Pedro II 

Área de valor patrimonial Área de valor patrimonial 

Coração da cidade Coração da cidade 

Valorização do movimento potencial Identificação do tipo de usuário 

Identificação do tipo de usuário Maior distribuição dos usuários 

Estudo de fluxos de pedestres Redesenho do traçado da praça 

Maior distribuição dos usuários  
Apropriação de espaços antes segregados pelos 

usuários 

Identificação de Barreiras e permeabilidades 
 

Fonte: a autora, 2011. 

Nota: Azul significa características semelhantes ou comuns, vermelho indica características diferentes 
encontradas em ambas as praças. 

 

Das análises realizadas acima sobre os estudos de referência, tanto nos 

estudos indiretos como nos diretos, pode-se afirmar algumas observações 

importantes, baseadas no referencial teórico abordado, apresentadas a seguir. 

Sobre as reflexões acadêmicas realizadas sobre equipamentos públicos, no 

caso de praças: 

a) as pessoas preferem ter o maior campo de visão possível para observarem 

as cenas da vida urbana, porém, algumas atividades requerem certo grau 

de privacidade, como leitura, ato de conversar etc.; 

b) a observação do entorno também é uma necessidade do usuário, 

principalmente se a praça estiver localizada em área de valor patrimonial; 

c) as atividades de pessoas estacionárias estão interconectadas com o 

entorno imediato e com as configurações espaciais do local, verificado pelo 

efeito de borda; 

d) a mudança de centralidades nas cidades contribui para o declínio do uso 

do equipamento urbano nos centros históricos; 

e) os padrões de uso são influenciados pelos atributos espaciais locais; 

f) projetos urbanísticos da cidade atual se configuram como projetos 

pontuais, que não têm uma visão holística da cidade, e muitos com certa 

animação, a qual não se configura como indicativo de urbanidade. 

Sobre os estudos diretos e indiretos de intervenções projetuais em 

equipamentos públicos, no caso de praças, pode-se ainda observar que: 

a) A análise sintática do espaço contribui para decisões projetuais dos 

arquitetos, o que não significa que seja uma verdade absoluta, como afirma 
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Hillier (1984), uma vez que as ideias com as quais se pensam podem ser 

tão pertinentes (ou mais) do que as ideias sobre as quais se pensam; 

b) A prática projetual, o saber arquitetônico do profissional de arquitetura e 

urbanismo é relevante no ato de concepção de um projeto, o que não 

exclui a ideia de que pesquisas e procura constante de conhecimento 

devam ser esquecidas; 

c) Entender o real problema de projeto é uma premissa em termos de projeto 

arquitetônico ou urbanístico 

Dado o exposto, surgiram alguns questionamentos que orientaram o estudo 

de caso apresentado: 

a) Há vitalidade na Praça Marechal Deodoro hoje? Como ela se caracteriza? 

b) Quais os tipos e níveis de acessibilidade – física e visual – existentes na 

praça? Como se definem quanto à escala hierárquica? 

c) Quais as relações existentes entre os padrões hierárquicos de 

acessibilidade e os fluxos de movimento de pedestres observáveis, 

considerados intensidade, horários uso estabelecidos no local e como 

estes influenciam na vitalidade? 

d) Quais as relações existentes entre os padrões hierárquicos de 

acessibilidade e os usos estabelecidos (e observáveis) no local? 

e) Como calibrar e/ou ajustar os níveis de acessibilidade na praça para 

melhorar ou promover vitalidade nos limites da praça propriamente dita e 

na sua relação com o contexto urbano?  

f) Como a utilização da praça, nos dias de hoje, pode contribuir para a 

valorização do seu contexto de valor patrimonial? 

 

2.6 MÉTODOS E TÉCNICAS 

 

No presente trabalho, o estudo realizado possui caráter descritivo, analítico, 

avaliativo e propositivo, pois buscou diagnosticar, ou seja, descrever, quantificar e 

analisar as propriedades espaciais locais que em seguida, através de um 

prognóstico, foram interpretadas buscando identificar os atributos espaciais 

considerados necessários para atingir níveis e padrões de vitalidade desejáveis e 

satisfatórios na Praça Marechal Deodoro, em Teresina. 
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Para a investigação da acessibilidade e da vitalidade (identificação dos 

atributos arquitetônicos e urbanísticos, com o intuito de se avaliar a vitalidade local), 

foram utilizados os seguintes métodos: 

a) Sintaxe Espacial: predominantemente, os procedimentos que permitiram a 

identificação e mensuração das propriedades espaciais; 

b) Avaliação Pós-Ocupação: mediante a aplicação de questionários que 

ajudaram a traçar o perfil dos usuários e saber o nível de satisfação deles 

em relação à praça. 

Neste sentido, em ASE, os procedimentos obedeceram a uma sequência 

lógica de desenvolvimento de pesquisas e projetos variados, os quais 

compreenderam quatro estágios: representação, quantificação, observação e 

correlação (HANSON, 1992). Estes estágios  

 

contribuem para a compreensão das chamadas leis da sociedade para a 
forma urbana, isto é, de como a sociedade usa e adapta as leis do objeto 
para dar forma espacial a tipos diferentes de relações sociais e da forma 
urbana para a sociedade ou de como a forma urbana afeta a sociedade 
(HILLIER apud FARIA; TRIGUEIRO, 1999, p. 2, grifos das autoras). 

 

Ao se investigar as propriedades espaciais da Praça Marechal Deodoro, as 

técnicas da sintaxe espacial permitiram extrair informações acerca da acessibilidade 

do local e de sua vida urbana. De modo complementar, os demais procedimentos 

utilizados contribuíram com o estudo ao se correlacionar com os atributos espaciais 

identificados - indicadores de maior ou menor vitalidade.  

Esta correlação foi importante na medida em que se pôde perceber como os 

usuários se comportavam no ambiente da praça e qual a sua relação com o 

equipamento. Deste modo, a sintaxe espacial e a APO subsidiaram a pesquisa para 

se verificar a relação entre forma e usos. 

Foram escolhidos aqueles meios representacionais que pudessem contribuir 

para se alcançar os objetivos almejados, ou seja, os elementos que se faziam 

adequados ao presente estudo, obedecendo também ao levantamento de campo e 

de informações confiáveis e à limitação de tempo para realização desta etapa do 

trabalho. 

Com relação à APO, utilizada como procedimento complementar, esta foi 

realizada no momento em que se fazia o levantamento de campo referente à sintaxe 
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espacial (em julho de 2011). Foram aplicados 100 questionários com os usuários da 

praça. 

A seguir, estão descritos de maneira mais detalhada os procedimentos 

adotados e como se procederam os quatro estágios (representação, quantificação, 

observação e correlação), sendo que a correlação está mais bem abordada na 

próxima seção (a terceira).  

 

2.6.1 Procedimentos metodológicos 

 

2.6.1.1 Análise sintática do espaço 

 

As três maneiras de representação para estudos morfológicos mais comuns 

são linhas, campos visuais e espaços convexos. Neste trabalho, foram utilizadas a 

representação linear e a representação de campos visuais. A representação linear é 

a maneira pela qual se investiga o movimento e os aspectos urbanos relacionados a 

ele (MEDEIROS, 2006), observando-se, assim, tanto as características globais como 

as locais, a depender do objeto de estudo e da escala de investigação. Esta 

representação, também denominada mapa de eixos, é obtida pelo menor número 

das maiores linhas inseridas no espaço permeável, seja o espaço livre entre paredes 

seja a calha de uma rua. 

As análises dos mapas de eixos ou mapas axiais e dos mapas de visibilidade 

foram realizadas através de softwares concebidos para este fim.10 Para efeito de 

análises, utilizou-se o DepthMap. Este aplicativo computacional forneceu os valores 

de Conectividade e de Integração.  

A apresentação dos mapas se dá em uma escala cromática, que varia das 

cores mais quentes para as mais frias. Assim, as linhas mais avermelhadas 

possuem os maiores níveis de conectividade ou de integração e as linhas tendendo 

ao azul representam os menores valores. 

A conectividade é uma propriedade local que indica o número absoluto de 

conexões existentes em cada linha. Ao se analisar a conectividade de um sistema 

(conectividade de todos os eixos existentes no sistema), tem-se a conectividade 

média. 

                                                           
10

 As análises dos mapas de eixos ou mapas axiais são realizadas através de softwares como 
MindWalk (FIGUEIREDO, 2003), DepthMap (TURNER, 2004), dentre outros. 
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Segundo Hillier (1996), o valor de integração “[...] diz respeito à relação de 

conexões de cada linha levando-se em conta todas as demais linhas do complexo e 

suas inter-relações”. Estas inter-relações resultam do cálculo da matriz de 

interseções totais do sistema, considerando todas as conexões, a partir de cada um 

e de todos os eixos Rn (integração global). Também é muito comum a análise até o 

terceiro nível de mudança de direção no sistema, denominada integração R3. 

Os valores do mapa de integração indicam o potencial de acessibilidade de 

um espaço em relação ao sistema ao qual pertence. O valor de integração é 

considerado como uma medida mais universal utilizada em estudos de ASE. 

No caso deste trabalho, foi através dos valores do mapa de integração que se 

conseguiu extrair os índices de acessibilidade nas várias escalas de investigação 

definidas pela autora após a revisão da literatura e observações do caso e verificar a 

acessibilidade da praça do ponto de vista topológico. 

A segunda maneira de representação foi a análise gráfica visual (VGA): os 

mapas de visibilidade. As pessoas dominam um campo visual a partir de um 

determinado ponto (isovista - grau de abertura visual à presença ou não de 

pessoas).  

A representação da estrutura espacial se fez a partir da delimitação de 

barreiras e permeabilidades, sendo que as primeiras são tudo aquilo que impedem a 

livre movimentação de pessoas e as segundas são entendidas como espaços de 

acesso livre. Estas avaliações dependem do objeto de estudo, das escalas de 

investigação e restrições ponderadas pelo pesquisador. Neste estudo, mobiliário 

urbano, jardins, árvores localizadas nos passeios e gradis existentes foram 

considerados como barreiras físicas. 

Com o objetivo de contribuir para os resultados do trabalho, outras 

propriedades do local e de seu entorno foram verificadas através de observações. 

Assim, foram elaborados mapas de espaços cegos, definidos “[...] apenas por 

paredes, fossos, cercas, vegetação, ou quaisquer outros elementos sem aberturas 

que levem ao interior dos edifícios ou lotes, através dos quais as pessoas possam 

passar” (HOLANDA, 2002, p. 90). 

Este tipo de mapa revela o grau de constitutividade presente no ambiente 

construído, ou seja, significam averiguar a afirmação “os olhos para rua” (JACOBS, 

1961). Em um espaço público, especificamente o de uma praça, é possível observar 

qual o nível de contato das edificações do entorno.  



48 
 

2.6.1.2 Avaliação pós-ocupação 

 

A APO foi um procedimento importante para traçar o perfil dos usuários que 

frequentam a Praça da Bandeira (nome pelo qual é mais conhecida a Praça 

Marechal Deodoro), na medida em que permitiu identificar: 

a) quais os padrões de atividades (comportamento dentro de um espaço físico 

e/ou temporal delimitado); 

b) o nível de satisfação e percepção do usuário em relação ao equipamento 

urbano objeto de estudo. 

A investigação dos aspectos funcionais foi realizada através da observação 

dos fluxos dos usuários, das atividades por eles desempenhadas e sua localização. 

Já quanto aos aspectos comportamentais, esta pesquisa investigou o uso do espaço 

e o nível de satisfação e de diversidade dos usuários. 

Os procedimentos utilizados para captação destes dados foram: 

a) aplicação de questionários com os usuários; 

b) mapeamento de fluxos e usos na praça 

Ao final desta etapa, ao se correlacionar a APO com a Sintaxe Espacial, 

verificou-se que, juntas, estas possibilitavam averiguar as propriedades espaciais e 

os usos, a relação entre aquelas e os fluxos existentes e, ainda, a concentração 

desta em termos espaciais e temporais, conforme se descreve abaixo: 

a) aplicação de questionários: preferiu-se trabalhar com questionários 

durante a pesquisa, pois estes ofereciam facilidade e rapidez de aplicação 

e tiveram uma boa aceitação por parte do usuário entrevistado. Este, por 

diversas vezes estava de passagem, e tinha pouco tempo para destinar 

atenção à pesquisadora. Paralelamente, alguns depoimentos das pessoas 

acerca das condições físicas e funcionais foram colhidos. Estes foram 

considerados relevantes na medida em que ofereceram informações 

adicionais. Os questionários foram elaborados após consulta em algumas 

pesquisas sobre praças públicas que utilizaram esta ferramenta em APO. 

As perguntas que integram o questionário (Apêndice A) aplicado são 

relativas a: 

- perfil do usuário (sexo, escolaridade, profissão, bairro onde mora); 

- frequência, porque utiliza e quanto tempo passa na praça; 

- atividade realizada no local ou entorno; 
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- meio de transporte utilizado para ir à praça; 

- pontos positivos e negativos; 

- estipular conceitos à praça com relação a aspectos físicos e funcionais; 

- avaliação geral da praça e lista de prioridades. 

b) mapeamento de usos e fluxos na praça:  

- o  mapeamento dos fluxos indica: por onde as pessoas caminham 

dentro do equipamento público; de onde as pessoas vêm e para onde 

elas vão; onde são os locais em que o fluxo é mais intenso; se os 

percursos realizados pelas pessoas correspondem aos eixos mais 

conectados e integrados do sistema. 

- os mapas de usos fornecem informações para um zoneamento da praça 

de acordo com os usos exercidos pelos usuários, permitem identificar as 

práticas consideradas de bons usos e as práticas indesejáveis e verificar 

se há correspondência entre a estrutura espacial da praça e os usos. 

A aplicação destas técnicas requereu a realização de algumas pesquisas 

preliminares: bibliográfica, documental e de campo, detalhadas a seguir. 

A pesquisa bibliográfica compreendeu uma revisão da literatura pertinente à 

temática de estudo, às teorias patrimoniais, à teoria e aplicação de técnicas de ASE 

e, por conseguinte, à APO. Nesta revisão, procurou-se estabelecer conceitos 

pertinentes, as categorias de análise e as propriedades a serem investigadas na 

busca de métodos e técnicas a serem aplicados no estudo (PAULA, 2010). 

A pesquisa documental consistiu na coleta de documentos fundamentais para 

a construção da base dos mapas, posteriormente confeccionados (plantas da cidade 

e da praça), de relatórios de preservação patrimonial da praça (IPHAN/PI) e do 

entorno edificado, disponibilizados pela Fundação Cultural do Piauí (FUNDAC), do 

mapa axial de Teresina (MUsA/UFRN), das plantas técnicas da Praça da Bandeira e 

do mapa de Teresina fornecidos pela Prefeitura Municipal de Teresina (PMT). 

Já a pesquisa de campo levantou os dados relevantes para a análise das 

propriedades espaciais da praça, como barreiras, aberturas, espaços privados, 

espaços cegos, portas, janelas etc. Outras finalidades da pesquisa de campo foram 

a de mapear os usos do lugar e a permanência de pessoas, a aplicação de 

questionários e o levantamento fotográfico. 

Assim, apropriando-se de parte dos métodos utilizados por Paula (2010) em 

estudo semelhante, já mencionado anteriormente, o mapeamento dos usos do lugar 
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e de permanência dos usuários ocorreu da seguinte maneira: mapeamento das 

pessoas em movimento e identificação dos principais percursos por elas realizados 

e mapeamento das pessoas paradas. A observação de pessoas paradas ocorreu em 

dias da semana: terça-feira, quarta-feira e sábado dos dias 10 a 17 de julho de 2011, 

em horários pré-definidos: 

a) meio da manhã: das 9 às 10h; 

b) meio da tarde: das 15 às 16h. 

Para o levantamento de dados para a elaboração dos mapas de fluxos, foi 

feita a marcação das pessoas (indicadas por círculos em azul nos mapas) na planta 

baixa da praça, dividida em quadrantes, devido à grande extensão da praça. Essa 

marcação foi feita durante cinco minutos em cada quadrante, nos seguintes horários: 

meio da manhã e meio da tarde (em dia de semana – terça e quarta) e no meio da 

manhã do sábado. Pessoas também foram acompanhadas durante o seu percurso 

seguidas, representadas pelas linhas vermelhas dos mapas. 

Para o mapeamento das pessoas paradas, os seguintes aspectos foram 

considerados: 

a) a atividade que estavam realizando - as atividades mapeadas foram assim 

divididas: comendo ou bebendo (cor azul); trabalhando (cor vermelha), esta 

categoria envolve atividades que exigem algum tipo de concentração, como 

leitura, escrita, venda etc.; e observando o movimento (cor verde), ou seja, 

a não realização de nenhuma atividade específica; 

b) se estavam interagindo (símbolo cheio) ou não (símbolo vazio) com outras 

pessoas; 

c) sua posição: se estavam paradas em pé (quadrado) ou sentadas (círculo). 

De maneira semelhante às pessoas paradas, as pessoas em movimento 

foram mapeadas usando a estratégia dos Gates, que aqui são chamados de 

“portais” (PAULA, 2010). A praça, por ser cercada por um gradil, apresentava seus 

principais portais em seus portões, porém, ainda foram identificados outros portais 

através da análise do mapa axial que correspondem às áreas internas com maior 

número de cruzamento de eixos e atividade pedonal. A contagem de pessoas em 

cada portal durou cinco minutos e compreendeu os horários definidos para os dias 

de semana: 

a) início da manhã: das 8 às 8:30h; 

b) meio da manhã: das 9:30 às 10h; 
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c) fim da manhã: das 11:30 às 12h; 

d) início da tarde: das 14 às 14:30h;  

e) meio da tarde: das 15:30 às 16h;  

f) fim da tarde: das 17:15 às 17:45. 

A contagem no sábado foi realizada somente até o meio-dia, isso é justificado 

pelo fato de o centro comercial (em sua maioria) da cidade funcionar até as 13h; 

com isso, o movimento de pessoas diminui consideravelmente e o ambiente da 

praça configura-se como um local propício às atividades marginalizadas. Deste 

modo, com a intenção de preservação da integridade física da pesquisadora, autora 

deste trabalho, as contagens e observações do período vespertino não foram 

realizadas; no sábado foram somente nos seguintes horários: a) inicio da manhã: 

das 8 às 8:30h; (b) meio da manhã: das 9:30 às 10h; e (c) fim da manhã: das 11:30 

às 12h. 

A aplicação dos questionários ocorreu durante o dia inteiro, nos mesmos dias 

em que estavam sendo realizados os mapeamentos listados acima, totalizando 100 

questionários, que foram aplicados com sucesso nos mais variados grupos de 

usuários frequentadores da praça. O levantamento fotográfico ocorreu de maneira 

quase que simultânea às demais atividades de campo, sendo realizadas durante os 

intervalos entre uma contagem de pessoa e outra. 

 

2.6.2 Escalas de investigação  

 

Para um melhor tratamento e sistematização de informações, neste trabalho 

optou-se por utilizar quatro escalas de investigação, as quais foram empregadas por 

Paula (2010). Como abordado anteriormente, existem quatro níveis ou estágios de 

análise na sintaxe espacial: representação, quantificação, observação e correlação. 

Segundo Paula (2010, p. 87): 

 

[...] o estudo dos espaços públicos a partir das propriedades espaciais que 
serão posteriormente explicitadas será realizado considerando-se quatro 
escalas de análise: 
1. Escala do município; 
2. A escala do bairro e arredores; 
3. A escala do equipamento e entorno; 
4. A escala do equipamento propriamente dito. 
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Deste modo, este estudo se utiliza das escalas de análise utilizadas por Paula 

(2010), as quais foram empregadas na investigação da Praça Marechal Deodoro 

(Praça da Bandeira). 

Assim, as duas primeiras escalas pertencem à escala global (escala da 

cidade e do bairro) e partem da análise do município como um todo. Nelas, a 

circulação de veículos torna-se a indicadora de movimento e, consequentemente, do 

potencial de acessibilidade. Nas análises procedidas nestas escalas foram 

observadas se a Praça da Bandeira está ou não integrada à cidade como um todo, 

obedecendo ao conceito de visão sistêmica, abordada anteriormente, na Introdução.  

Já as terceira e quarta escalas estudam a circulação de pedestres ou 

movimento pedestrianizado através dos passeios das vias, faixas de travessia etc., 

isto é, tratam da comparação entre o equipamento e seu entorno, com o objetivo de 

verificar as condições geradoras de vitalidade urbana das áreas - no caso deste 

trabalho, da Praça da Bandeira. 

Nesta fase do trabalho, procedeu-se com a coleta de dados in loco mais 

precisos, referente a informações sobre barreiras, permeabilidades e acessos à 

praça. Para tanto, utilizou-se como base o mapa mais atual do espaço público 

(datada de 2009), concedida pela PMT. Além disso, fez-se uso de fotografias via 

satélite (Google Earth), fotografias antigas e atuais (Arquivo Público e IPHAN-PI), 

projetos arquitetônicos da área, e verificações realizadas durante a implantação do 

projeto. 

Os resultados encontrados através do software DepthMap foram 

correlacionados com os produtos da observação da vida social da Praça. Esta 

observação corresponde ao mapeamento dos usos, movimento e pessoas paradas 

na praça. Foi neste momento que os dados obtidos por meio da APO foram 

correlacionados. Isto complementou o processo e possibilitou obter o perfil dos 

usuários e, com isso, mostrar como se dá a vida social dos espaços em termos de 

satisfação dos usuários e diversidade.  

Ao final do processo de investigação, foi elaborado um mapeamento de usos 

do espaço, a fim de mapear a praça de acordo com os usos encontrados nos 

resultados. Foram feitas observações no que tange à relação entre as atividades 

desempenhadas pelas pessoas na praça e a correspondência dos usos encontrados 

nas edificações do entorno, de modo a compreender como a praça se relaciona com 

as edificações próximas.   
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3 ESTUDO DE CASO: PRAÇA MARECHAL DEODORO – TERESINA (PI) 

 

Nesta seção, descreve-se o estudo morfológico realizado, enfocando a 

estrutura espacial da Praça Marechal Deodoro no contexto da cidade como um todo, 

do bairro, do entorno imediato e de per si. Propriedades espaciais de acessibilidade 

e visibilidade, bem como a distribuição de uso do solo - fatores associados a 

padrões distintos de vitalidade - foram comparados a padrões de uso observados in 

loco e a depoimentos de usuários obtidos mediante aplicação de questionários. 

A título de contextualização, inicia-se com a apresentação de Teresina e de 

seu plano urbanístico, no sentido de caracterizar a Praça Marechal Deodoro como 

polo irradiador da malha urbana da cidade e local destinado a múltiplas atividades 

urbanas. Descrevem-se as mudanças sofridas pela praça chegando à sua 

configuração atual. 

Ao final, as conclusões parciais compõem um conjunto de diretrizes projetuais 

para intervenção no espaço público. 

 

3.1 TERESINA, A CAPITAL DO PIAUÍ 

 

Teresina é a capital e o município mais populoso do estado do Piauí; possui, 

segundo o IBGE (2010), uma população de 802.325 habitantes. A cidade está 

conurbada com o município de Timon (MA), e a única barreira física que separa os 

dois municípios é o Rio Parnaíba, o segundo maior do Nordeste; juntas aglomeram 

cerca de 952.960 habitantes, e toda a região Metropolitana da Grande Teresina 

acumula aproximadamente 1.127.210 de pessoas (Figura 11, p. 144).  

Distante 366 km do litoral piauiense, é a única capital do nordeste brasileiro 

que não se localiza as margens do Oceano Atlântico. A cidade pertence à 

mesorregião Centro-Norte Piauiense, e por estar entre os rios Parnaíba e Poti, é 

conhecida como a “Mesopotâmia do Nordeste”. (Figura 12, p. 144). 

Devido à sua localização geográfica, o clima é caracterizado como tropical 

semi-úmido (apresenta o período das chuvas, que ocorre no verão e inverno 

corresponde ao o período seco). A sensação de calor é agravada pela pequena 

velocidade dos ventos que atingem a capital, pois seu relevo é predominantemente 

plano e caracterizado como uma depressão. De acordo com a Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABTN), a área em que se encontra Teresina é pertencente ao 
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clima tropical com chuvas de verão e outono (Aw’) na classificação de Köppen, a 

qual conduz a cidade analisada à zona climática número 7 (cf. Figura 13, p. 144).  

A localização de Teresina está ligada a fatores políticos e econômicos. A 

transferência da capital de Oeiras (primeira capital do estado, localizada ao sul) 

ocorreu em 1852. A mudança de capital e a escolha do local eram justificadas por 

ser uma área 

 

[...] geograficamente bem situada e servida de navegação fluvial, 
favorecendo as relações comerciais e políticas com a Corte e grandes 
centros urbanos; equidistante de Parnaíba e Oeiras, próxima a Campo 
Maior e de povoações na ribeira do grande rio; na rota do Maranhão para o 
Ceará em região de melhores perspectivas para a agricultura, que era a 
nova meta de desenvolvimento econômico da Província; além da 
salubridade e do caráter paisagístico (DOSSIÊ DE TOMBAMENTO, 2008, p. 
7). 

 

Destarte, a Vila do Poty, situada no encontro dos rios Parnaíba e Poti, foi o 

lugar escolhido em 1852 para a implantação da nova sede administrativa do estado. 

Porém, em 1858, devido aos frequentes alagamentos, houve um deslocamento de 

cerca de 6 km para o sítio Chapada do Corisco - uma área livre destes problemas 

(BRAZ, 2006).  

Após as desapropriações realizadas, o perímetro urbano de Teresina 

compreendia 

[...] de leste a oeste toda a faixa de terrenos que medeiam entre o encontro 
dos rios Parnaíba e Poti, medindo de sul a norte um quarto de légua para 
cada lado, a partir do lugar onde foram lançados os fundamentos da igreja 
matriz de Nossa Senhora do Amparo, na antiga Praça da Constituição, 
hoje Marechal Deodoro (SILVA apud BRAZ, 2006, p. 6, grifo da autora). 

 

Deste modo, o plano urbanístico da cidade foi implementado (pelo mestre 

Isidoro França). Segundo Braz et al. (2006, p. 6) “O plano concebido contemplava 

uma área de 43km², que tendo como a igreja matriz de Nossa Senhora do Amparo, 

se estendia 1500 braças para o sul e 1500 braças para o norte, limitando-se a oeste 

com o Rio Parnaíba e a leste com o Rio Poti (Figura 14, p. 145). A autora, em seu 

estudo sobre a configuração urbana de cidade, afirmou que “Teresina foi a primeira 

cidade do Brasil – Império deliberadamente implantada de acordo com um 

planejamento prévio.  
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Após a consolidação do núcleo urbano, nos anos de 1900, observou-se que a 

configuração urbana da cidade seguiu o plano urbanístico inicial quanto ao traçado e 

dimensões dos quarteirões e das ruas. Segundo Braz et al. (2006, p. 15),  

 

[...] a função comercial tem origem nos primórdios da cidade explica sua 
vocação.[...] A zona comercial tomava alguns quarteirões que beiram o Rio 
Parnaíba tanto ao norte quanto ao sul e fazendo um contorno pela Igreja 
Matriz . [...] Outra zona que ainda se faz presente na vida da cidade é a do 
meretrício que se localizava na Rua do Pequizeiro (atual Paisandu). Só que 
à época com residências e comércios de porte no trecho próximo à atual 
Praça Pedro II e como ainda hoje, nas proximidades do Rio Parnaíba se 
localizavam cabarés. 

 

Hoje, como à época da fundação, os edifícios de natureza pública 

concentram-se, em sua maioria, no entorno da Praça Marechal Deodoro. A 

configuração descrita acima (ilustrada na Figura 15, p. 145) permanece e é uma 

característica do centro antigo da cidade, cuja área compreende também o 

perímetro de tombamento (IPHAN, 2004).  

A Praça Marechal Deodoro ainda apresenta características semelhantes às 

da época da fundação da cidade, portanto, a importância histórica deste 

equipamento público é evidente, haja vista que a praça foi o primeiro espaço público 

da cidade e ponto de partida para a implantação do plano urbanístico da nova 

capital: 

 

[...] a Praça Marechal Deodoro (conhecida como Praça da Bandeira nos 
dias atuais), antigamente chamada de Praça da Constituição, não herdou a 
toponímia religiosa das primeiras praças paroquiais formatadas no século 
XVIII no Piauí. Fundada no Segundo Reinado, também não implantou 
pelourinho nem a casa de câmara e cadeia. Em sua praça maior fincou-se a 
Coluna Saraiva, comemorativa à fundação da cidade. Mas, como aquelas 
foi a cédula de origem e o componente gerador da malha viária, 
representando o primeiro sinal de utilidade, permanência e estética 
estruturador da cidade (DOSSIÊ PARA PROTEÇÃO, 2008, p. 24). 

 

A Praça, desde o início, além das características e funções atribuídas como 

comércio e lazer, representou durante anos o centro cívico para a cidade. Isto se 

deve à presença de edificações públicas detentoras do poder político-administrativo 

em seu entorno - característica inerente às primeiras vilas da Capitania no período 

setecentista (DOSSIÊ PARA PROTEÇÃO, 2008). 

Outro aspecto importante da Praça está relacionado ao clima da cidade, pois 

a preocupação em amenizar seus efeitos sempre foi uma constante. Isso é 
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verificado desde a implantação da cidade e comprovado em documentos históricos, 

como o primeiro código urbanístico, que deu ênfase ao plantio de árvores frutíferas. 

Observa-se que a vegetação existente no espaço público contribuiu para a melhoria 

estática urbana, frisada pela monotonia da geometria espacial ortogonal (DOSSIÊ 

PARA PROTEÇÃO, 2008).  

A ocupação histórica na Praça Marechal Deodoro parece não obedecer a 

projeto específico: 

 

[...] a Coluna Saraiva, instalada em homenagem ao fundador da cidade, foi 
postada no eixo longitudinal, quase ao centro. Já as árvores e canteiros 
foram distribuídos aleatoriamente, aparentemente seguindo antigos 
caminhos determinados pelo mesmo trajeto (DOSSIÊ PARA PROTEÇÃO, 
2008, p. 25). 

 

Com relação a isso, observou-se durante os levantamentos de campo que 

houve uma inversão na lógica proposta pelos projetos de intervenção: os canteiros 

atuais parecem ser mais ajustados à arborização existente e aos equipamentos de 

apoio, como anfiteatro, espelho d’água ou ainda à Coluna Saraiva. Isto ocorre 

porque estes elementos, provavelmente, possuem valor histórico e/ou 

desempenham alguma função relevante (manifestações culturais, melhoria do 

microclima ou estética) e pela importância do conjunto arbóreo para o conforto 

térmico (cf. Figura 16, p. 145). 

Atualmente, parte do mobiliário urbano original já foi substituída;. restaram 

alguns bancos de concreto e parte da pavimentação em pedra portuguesa; as 

instalações hidráulicas são precárias e não atendem à demanda local; porém, no 

que tange â iluminação, esta se apresenta como suficiente e em perfeito estado de 

conservação (a iluminação foi toda refeita no ano de 2011). 

Por pertencer à área de valor patrimonial da cidade, o Dossiê para Proteção 

(2008) apontou que a Praça apresenta algumas qualidades a serem preservadas, 

porém, identificou que muitos atributos físicos foram totalmente descaracterizados 

com o passar dos anos e os usos do local. Outro dado relevante é o fato de que as 

edificações de valor patrimonial que compõem o entorno também foram incluídas no 

processo de proteção patrimonial (cf. Figuras 17 e 18, p. 146-147). 
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3.2 ESTUDO MORFOLÓGICO DA PRAÇA MARECHAL DEODORO 

 

3.2.1 Acessibilidade topológica 

 

Esta etapa do presente trabalho teve como objetivo identificar propriedades 

físico-espaciais da Praça Marechal Deodoro, associadas, na literatura, a padrões 

distintos de uma maior ou menor vitalidade. Em função das escalas de investigação, 

as propriedades espaciais ou dimensão espacial (HOLANDA, 2002) envolve dois 

níveis de abrangência: variáveis globais e variáveis locais.  

As variáveis globais representam propriedades espaciais que se referem à 

quantificação da inserção de um espaço público na malha urbana e sua correlação 

com o objeto a ser investigado. Isto permite a verificação das continuidades ou 

quebras na malha viária (análise do sistema a partir da observação das barreiras e 

permeabilidades presentes na malha urbana). Do ponto de vista do planejamento, 

considera as escalas territorial e regional e investiga o movimento veicular. 

As variáveis locais são categorias que se referem à quantificação do espaço 

público na escala de seu entorno e isoladamente; relacionam-se ao movimento de 

pedestres e ao uso de equipamentos. Estas variáveis caracterizam o espaço público 

quanto ao desempenho das propriedades de acessibilidade topológica e de 

visibilidade como indutoras da vitalidade urbana. 

Para facilitar as análises, a sistematização dos dados e a correlação das 

propriedades investigadas, a autora subdividiu as variáveis locais em dois tipos: 

a) as que se referem somente às propriedades espaciais da Praça e do 

entorno (meio representacional foi o mapa axial):  

- a Praça na escala do espaço público e entorno; 

- a Praça propriamente dita; 

b) as que tratam do equipamento e entorno e suas relações com fatores 

externos:  

- meio representacional foram os mapas axiais e gráficos de visibilidade; 

- representação de uso do solo; representação de elementos físicos 

definidores da interface entre a Praça e os edifícios em torno dela; 

- representação da constitutividade - também referida como mapa de 

portas e janelas. 
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Este tipo de caracterização espacial da Praça Marechal Deodoro permitiu a 

identificação de algumas qualidades relacionadas ao aumento da vitalidade. 

A partir da representação linear da Praça na escala da cidade, obteve-se um 

mapa axial com indicação de que a Praça Marechal Deodoro está inserida em área 

muito acessível em relação à cidade como um todo, pois a integração total do 

sistema mostrou que a acessibilidade está acima da média da cidade, como se pode 

observar na Figura 19 (p. 148). 

Em relação à integração, o mapa axial da cidade mostra que a Praça está 

inserida em uma área bastante integrada e que é também circundada por eixos com 

altos valores de integração. Esta característica, também presente no mapa de 

integração global11 de Teresina, é favorecida pela malha disposta em tabuleiro 

xadrez do centro antigo e enfatizada com os sentidos dos fluxos das ruas do 

entorno, a exemplo da Rua Areolino de Abreu (localizada ao norte da Praça), que 

“traz”12 o fluxo no sentido leste-oeste. O acesso à Praça se dá por diferentes ruas, 

devido à sua localização na cidade e disposição na malha. As análises dos mapas 

indicaram que a Praça localiza-se na confluência de vários eixos bastante integrados 

da cidade (cf. Figura 20, p.148). 

Com a mudança da escala de investigação, a observação visual dos mapas 

de integração da Praça Marechal Deodoro na escala do bairro13 e da cidade sugere 

que o espaço público permanece em uma área onde os valores têm alta integração 

média. Isto permite inferir que a Praça continua bastante acessível do ponto de vista 

topológico. Este é mais um indicativo de que a estrutura da malha urbana, 

considerando-se as escalas da cidade e do bairro, favorece o movimento natural na 

Praça ou em redor dela. 

Na escala do bairro e em relação à conectividade - relação local e direta -, o 

mapa axial mostra que existem vias com número de conexões considerável, o que 

demonstra que a Praça está bem conectada em relação ao bairro e ao entorno 

adjacente (cf. Figura 21, p. 149). 

Já em relação à integração, o mapa de integração total do bairro indica que a 

Praça está inserida em área de altos valores de integração, próximos aos eixos que 

apresentam os maiores valores do sistema como um todo. Esta característica 

                                                           
11

 No DepthMap, é a integração HH ou Rn, aqui chamada de integração global. 
12

 Segundo a ASE, na malha disposta em tabuleiro xadrez, ou traçado ortogonal, ocorre uma maior 

integração, no entanto, este tipo de malha dispersa o fluxo. 
13

 Neste Estudo de Caso a distância métrica (raio de 3 km) coincidiu com os limites políticos do bairro. 
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acontece de maneira semelhante à discutida na escala da cidade. A média de 

integração dos eixos da Praça, assim como o menor valor de integração obtido 

dentre os eixos que a circundam, está acima da média do sistema, revelando alta 

acessibilidade no local. O setor menos acessível da Praça em relação ao bairro está 

localizado no lado oeste, isso ocorre porque o Rio Parnaíba, sendo uma barreira 

natural, provoca uma ruptura à continuidade da malha urbana (cf. Figura 22, p. 149). 

Em conjunto, a quantificação das variáveis globais indica que a área, em um 

contexto territorial ampliado, é indutora de movimento, conferindo significativo grau 

de acessibilidade à Praça. 

No entanto, o movimento de pedestres pode ser influenciado tanto pela 

estrutura espacial local como por outros fatores (magnetos, usos do solo, 

condicionantes ambientais etc.).  

Na análise dos mapas axiais da Praça Marechal Deodoro, na escala do 

espaço público e do entorno, os eixos correspondem aos percursos de pedestres. 

Estes coexistem com os de veículos, em sua maioria, exceto nos trechos das ruas 

João Cabral, Riachuelo e Areolino de Abreu, localizadas no lado norte da Praça nas 

proximidades do Mercado Central, que permitem exclusivamente o fluxo 

pedestrianizado (cf. Figura 23, p. 150).  

Esta coexistência beneficia o equipamento público, na medida em que o 

transporte público (ônibus e metrô) é o principal meio de locomoção dos usuários da 

praça. 

 

3.2.2 Uso do solo e frontadas 

 

Observou-se in loco que os principais eixos de fluxos de pedestres 

pertencentes ao entorno se prolongam e coincidem com os eixos mais conectados e 

integrados dos passeios do equipamento. Isto configura uma continuidade de fluxos 

que contribui para maiores índices de movimento e indica que a Praça Marechal 

Deodoro é uma rota de passagem das pessoas, que vão de algum lugar para 

outro. 

Esta situação implica dizer que, na medida em que o movimento de pedestres 

é considerado, este se prolonga na malha urbana do entorno, contribuindo para um 

aumento nos valores de conectividade e integração, ou seja, os eixos prolongados 

apresentam alto potencial de acessibilidade. Verifica-se, então, que não há uma 
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ruptura com a malha urbana e que a maneira como o equipamento está inserido na 

cidade, de certo modo, favorece a circulação a pé. 

Em relação à conectividade, o mapa axial de conectividade do equipamento e 

entorno (cf. Figura 24, p. 151) mostra que os eixos com maiores valores de 

conectividades estão localizados na periferia do espaço público. Quanto à 

integração, o mapa de integração axial da praça e entorno mostra que os eixos mais 

integrados são os que correspondem às ruas Areolino de Abreu (sentido leste-

oeste), Coelho Rodrigues (sentido norte-sul) e ao eixo transversal dentro da Praça 

(cf. Figura 25, p. 151). 

Neste trabalho, foram representados somente os caminhos de pedestre 

(passeios, calçadas e faixas de pedestres nos cruzamentos). Esta representação foi 

no mapa axial representativo do entorno até a primeira fileira de quadras. Os 

resultados aqui devem ser mantidos em um possível redesenho do equipamento 

público, haja vista que quanto maior integração maior deve ser a acessibilidade 

física (cf. Figuras 26 e 27, p. 151). 

Para a análise do equipamento, de seu entorno e de suas relações com 

fatores externos, utilizou-se também o VGA, conforme exposto na Introdução. Na 

quantificação das variáveis locais de acessibilidade da Praça Marechal Deodoro, a 

análise dos mapas indicou que os locais de maior visibilidade (cores mais quentes 

nos mapas) coincidem com os eixos de maior integração e conectividade nos mapas 

axiais (cf. Figuras 28 e 29, p. 151). Isso sugere que as áreas centrais da Praça são 

mais acessíveis tanto física como visualmente. As regiões periféricas permanecem 

segregadas topológica e visualmente. 

Na análise das variáveis locais viárias, as propriedades da Praça Marechal 

Deodoro permitiram estabelecer até que ponto as vias do entorno favorecem ou não 

o movimento de pedestres, copresença. Contatou-se que, após observações in loco 

durante o dia, o movimento é potencializado pelo número de espaços abertos para 

as vias do entorno, o que caracteriza alta constitutividade. Porém, durante a noite, 

ocorre um declínio acentuado neste potencial, na medida em que somente dois 

estabelecimentos privados estão em funcionamento neste horário. 
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A análise das constituições14 do sistema apontou grande variação de acordo 

com os períodos do dia e da noite, conforme estão representadas nos mapas 

apresentados nas Figuras 30, 31 e 32 (p. 152). 

Quanto às variáveis da diversidade da Praça Marechal Deodoro, as análises 

realizadas mostraram que o espaço público possui um potencial de copresença de 

pessoas que favorece a diversidade. Para tanto, são descritos mais detalhadamente 

abaixo os aspectos levados em consideração neste item. 

O primeiro deles é o efeito surpresa no espaço. A Praça Marechal Deodoro é 

considerada um dos pulmões do centro da cidade, formada por uma densa massa 

verde, que contribui para a criação de microclimas favoráveis às atividades 

exercidas pelos usuários no local (cf. Figura 33, p. 153). O espaço urbano está 

localizado na zona de grande densidade comercial e de edificações institucionais, 

em sua maioria. Devido a esta característica do bairro Centro, o espaço público se 

apresenta como um ambiente diferenciado para as pessoas. 

 

3.3 ASPECTOS SOCIAIS DA PRAÇA MARECHAL DEODORO 

 

Esta etapa da pesquisa trata dos aspectos sociais da Praça Marechal 

Deodoro. O objetivo era verificar quais características do espaço público estavam ou 

não relacionadas ao bom uso, de modo a estabelecer o tipo de vitalidade do local e 

correlacionar as propriedades sociais e espaciais para averiguar a inter-relação 

entre elas.  

Assim, as propriedades analisadas neste estudo são: 

a) a distribuição de pessoas paradas; 

b) o número de pessoas em movimento; 

c) a diversidade social; 

d) a diversidade de fluxos; 

e) a satisfação dos usuários com o espaço público. 

Os dados obtidos foram coletados a partir das seguintes métodos: 

a) mapeamento de pessoas paradas e em movimento; 

b) wlakthrough15 

                                                           
14

 Das aberturas existentes entre espaços públicos e privados dos edifícios que possuem suas 
fachadas principais voltadas para os logradouros que tangenciam a praça. Estas propriedades 
também foram abordadas por Holanda (2002) em seu estudo intitulado “Espaço de Exceção” e por 
Paula (2010), em sua dissertação. 
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c) aplicação de questionários com usuários do local. 

O mapeamento de pessoas paradas foi realizado para documentar 

informações sobre os usuários da Praça quanto à concentração de indivíduos em 

determinadas porções do espaço público; se há uma divisão espacial dos usuários; 

quais níveis de renda ou atividades que exercem no local; se há variedade ou não 

de usuários quanto à faixa etária; e se há variedade ou não de atividade no espaço 

público. Já os mapas de pessoas em movimento permitiram a observação de quais 

os principais percursos que as pessoas faziam na praça; se estes coincidiam ou não 

com os índices de acessibilidade topológica presentes nos mapas axiais; e a 

identificação de caminhos informais.  

O walkthrough realizado na Praça Marechal Deodoro teve como resultado a 

elaboração de checklist, no qual constaram aspectos da Praça organizados em 

categorias, são elas: características gerais da Praça e implantação, estado de 

conservação, conforto ambiental, infraestrutura (sistema viário, pavimentos, 

mobiliário urbano e iluminação), condições de segurança, paisagismo, percepção do 

entorno, aspectos estéticos e comportamentais.  

Estas categorias serviram de base para elaboração dos questionários 

aplicados. Neles, também constam perguntas relativas ao perfil do usuário (sexo, 

idade, escolaridade, bairro de residência), tempo de permanência no local, 

transporte utilizado para deslocamento e a finalidade de utilizarem o espaço público.  

Ressalta-se que crianças de até 12 anos de idade foram desconsideradas, 

por não serem aptas a responder o questionário e que todo o levantamento de 

campo e aplicação de questionários aconteceu durante o dia, na medida em que, 

nas observações in loco, constatou-se que a Praça Marechal Deodoro apresenta 

                                                                                                                                                                                     
15

 Walkthrough é um método que consiste na visita de avaliadores, acompanhados de usuários, no 

ambiente de estudo para observação do espaço. Durante o trajeto além das observações dos 

pesquisadores, são estimulados e registrados os comentários dos usuários a respeito do local, 

combinando o olhar técnico com o conhecimento decorrente de sua vivência. Desse modo, torna-se 

possível identificar questões relativas ao espaço e as atividades nele desempenhadas merecedoras 

de uma avaliação mais cuidadosa, bem como planejar apropriadamente os demais métodos e 

instrumentos a serem utilizados (RHEINGANTZ, 2007 apud MACHADO, 2008, p. 3). 
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padrões de vitalidade distintos para o dia e para a noite16 e para proteger a 

integridade física da autora.17 

Entende-se que os aspectos sociais da Praça Marechal Deodoro não são 

esgotados nas próximas páginas, uma vez que esta caracterização é parcial e pode 

ser complementada em outros estudos. Assim, neste trabalho, procurou-se 

estabelecer um panorama da vitalidade local através dos aspectos sociais 

pesquisados, mesmo que parcialmente.  

Dando seguimento à análise, reitera-se que este tipo de mapeamento foi 

realizado no meio da manhã e da tarde para o dia típico da semana e no meio da 

manhã do sábado.18 Observou-se que, na distribuição de pessoas paradas (sem 

atividade e trabalhando), estas estão concentradas junto aos bancos localizados nos 

eixos em que o fluxo de indivíduos é maior (como se observou nos mapas axiais, 

mapas de portais e mapas de pessoas em movimento). Há concentração de 

pessoas paradas a noroeste da Praça, junto ao passeio que interliga o Shopping da 

Cidade e o portão norte, que dá acesso ao Terminal Integração (cf. Figura 34, p. 

153). 

A localização das pessoas trabalhando se dá em virtude da maior quantidade 

de possíveis consumidores (mais pessoas paradas ou em movimento atraem certos 

tipos de atividades de trabalho - efeito multiplicador) e da maior quantidade de 

bancos, para descanso ou facilitar a atividade exercida) (cf. Figuras 35 e 36, p. 153).  

Notou-se que existe uma variação entre o número de usuários na Praça 

durante a manha e a tarde, sendo que no período matutino existem mais pessoas 

em dias de semana, enquanto que na parte da tarde a incidência é menor. O sábado 

se comporta de maneira semelhante à manhã da semana. 

Quanto aos grupos desfavorecidos,19 durante a manhã (cf. Figura 37. p. 154), 

eles se concentravam em quatro pontos, sendo que se observou uma maior 

aglomeração nas arquibancadas do Teatro de Arena pela tarde; e há uma 

distribuição deste grupo, com a identificação de nove pontos de ocorrência. No 

                                                           
16

 Na Praça Marechal Deodoro, durante o dia, devido às atividades no Centro, ocorre um movimento 
de pessoas intenso, se comparado à noite, onde a ausência de pessoas aumenta a sensação de 
insegurança. 

17
 Mesmo que todo o trabalho de campo tenha sido realizado durante o dia, a autora fez um passeio 
em veículo próprio pelo entorno para observação de como é a região durante a noite.  

18
 Para informações mais detalhadas, consultar a seção 2, procedimentos metodológicos. 

19
 Por desfavorecidos, entende-se o grupo de usuários marginalizados, formado por moradores de 
rua, meninos de rua, pedintes e prostitutas. O nome desfavorecido refere-se ao fato de estas 
pessoas serem rejeitadas pela maioria da população civil. 
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sábado, estes usuários se espalham pela praça. A justificativa para este 

comportamento talvez esteja no policiamento ostensivo pela manhã - policia militar e 

seguranças particulares da prefeitura - e a ausência deste durante a tarde e 

insuficiência no sábado. 

Observou-se também que nos fins de tarde da semana e no meio da tarde do 

sábado o movimento de pessoas caia bruscamente. Estes horários coincidem com o 

encerramento do horário comercial para a semana e o sábado e também com a 

chegada do período noturno. Nestes casos, a sensação de insegurança aumenta (cf. 

Figura 38, p. 154). 

De um modo geral, observou-se que as áreas tidas como mais segregadas 

nos mapas axiais correspondem às regiões com menor quantidade de usuários, 

como ilustrado nos mapas axiais (Figura 39, p. 154) e nos mapeamentos de pessoas 

paradas. De certa maneira, as pessoas evitam estes locais (próximos aos gradis, 

nas extremidades da praça), exceto os desfavorecidos, os quais são áreas de 

concentração deles em certas horas do. 

O segundo procedimento desta etapa consistiu em investigar as pessoas em 

movimento, cuja medição se deu a partir da contagem de indivíduos em oito portais 

na Praça, dos quais cinco correspondem aos portões existentes e os outros três são 

portais imaginários, demarcados pela intensidade do fluxo nos mapas axiais e pelas 

observações in loco. A contagem de pessoas ocorreu em seis horários pré-

determinados anteriormente (como exposto na seção 2, procedimentos 

metodológicos). 

Os portais 01, 02, 03, 04 e 08 foram os que apresentaram maior média do 

número de passantes durante a semana. Isto se deve pela posição estratégica dos 

mesmos na Praça, junto aos eixos com maior fluxo de pessoas, pelos índices nos 

mapas axiais de conectividade e integração e também pela presença de magnetos, 

como é o caso do portal 01, que liga o espaço público ao Shopping da Cidade (cf. 

Figura 40, p. 155 e Gráfico 01, p. 172). 

Durante o período da tarde, observou-se uma menor quantidade de 

passantes no portal 04 em relação à manhã. Este fato talvez ocorra devido ao não 

funcionamento no período vespertino das edificações públicas do entorno (PMT, 

Fundação Wall Ferraz, FUNDAC), todas localizadas na Rua Coelho Rodrigues - lado 

sul da Praça. Como consequência, ocorre um menor fluxo de pessoas nesta região, 
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haja vista que os magnetos estão fechados. No sábado (Gráfico 02, p. 172), esta 

situação se repete, pelos mesmos motivos. 

Nos portais 05, 06 e 07, o número de passantes é menor, sendo que nos dois 

primeiros a quantidade é maior devido aos locais onde estão situados. Já o portal 07 

é o que apresenta menor número de transeuntes. O baixo índice de integração, sua 

localização e a ausência de um magneto com alto poder atrativo podem ser as 

causas para esta conjuntura. 

Quanto ao mapeamento de pessoas em movimento, durante a manhã e a 

tarde (mesmo com a diminuição de pessoas), ocorre uma concentração de 

indivíduos nos passeios que correspondem aos eixos mais integrados nos mapas 

axiais. Consequentemente, nas áreas mais segregadas, há uma menor 

movimentação de pessoas (cf. Figuras 41 e 42, p.155).  

Nestes mapas, também se constatou a existência de caminhos informais, 

sendo que o caminho mais notável (devido à maior presença de pessoas) localiza-se 

a noroeste da praça. Neste, os usuários que fazem o percurso do Shopping da 

Cidade ao portão norte cruzam os canteiros, pois preferem percorrer a menor 

distância, que caminhar pelo passeio sinuoso e mais longo existente. 

Quanto à caracterização da diversidade social na Praça Marechal Deodoro, 

os dados são provenientes dos questionários aplicados (Apêndice A) e do 

mapeamento de pessoas paradas. A aplicação dos questionários aconteceu nos 

dias da semana e no sábado e envolveu 100 participantes,20 entre os sexos 

masculinos e femininos de variadas idades.  

De acordo com os resultados dos questionários, há uma predominância de 

pessoas do sexo masculino (61%) em relação ao feminino (39%), conforme Gráfico 

03 (p.173). As faixas etárias predominantes dos usuários são: dos 21 a 30 anos (28 

pessoas) e dos 31 a 50 anos (23 pessoas), isto revela que cerca de 51% da 

população da Praça é composta por jovens e adultos (Gráfico 04, p.173). O que 

caracteriza as atividades observadas no entorno e no local são: comércios, 

institucionais e serviços. Durante o mapeamento de pessoas, as informações sobre 

distribuição de pessoas paradas quanto a faixa etária não foram coletadas. No 

                                                           
20

 Neste trabalho o número de usuários participantes foi quantificado com base na “tabela de 
amostras casuais simples” para o nível de confiança de 95,5% (ORNSTEIN, 1992, p. 80), que 
relaciona o tamanho da amostra em função dos objetivos da pesquisa; utilizou-se uma margem de 
erro de 10%. 
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entanto, nas observações da autora durante o walkthrough indicam que não há uma 

concentração espacial de usuários de acordo com a faixa etária. 

O nível de escolaridade dos usuários é predominantemente o ensino médio 

mais de 50% seguido do ensino fundamental em torno de 26%, ensino superior e 

outras escolaridades (ensino fundamental e analfabetos) (Gráfico 05, p. 174). 

Observou-se que os usuários são provenientes em sua maioria da zona sul da 

cidade (Bela Vista), seguido pela zona norte (Mocambinho - 2º bairro mais populoso 

da cidade), os quais estão localizados na periferia da cidade (Gráfico 06, p. 174). A 

cidade de Timon (MA) apresentou, quanto ao número de usuários na Praça, um 

resultado expressivo em relação a outros bairros da capital piauiense - depreende-

se que muitas pessoas estão no espaço público devido às atividades do local e 

entorno. Nota-se que estes dados indicam que há uma predominância de classes 

sociais - média e popular - entre os usuários da Praça. 

Estas informações permitem afirmar que a Praça Marechal Deodoro atrai 

usuários de vários bairros, em todas as zonas da capital, e do estado vizinho 

(Gráfico 07, p. 175) e figura 43, p. 155. Este potencial de atração também é 

verificado nos mapas axiais de integração na escala da cidade, cuja Praça 

apresenta altos índices de acessibilidade em relação à cidade, durante as horas do 

dia. 

Identificar a diversidade de fluxos da Praça da Bandeira consistiu-se no 

quarto procedimento desta etapa. De acordo com os dados dos questionários, 49% 

dos usuários estavam em suas residências antes de se deslocarem até à Praça (cf. 

Gráfico 08, p. 175) e que 64% iriam para casa depois de saírem do espaço público 

(cf. Gráfico 09, p. 176). 

Isto permite inferir que a maioria das pessoas utilizam a referida praça como 

espaço-meio, pois não vão especificamente para o espaço público. Somente 40% 

dos usuários que vão para a Praça (8% para conversar com amigos e 32% porque 

trabalham no local) utilizam o espaço público como espaço-fim (cf. Gráfico 10, p 

176). 

Portando, a frequência com que os usuários vão à Praça mostra que uma boa 

parte deles, pelo menos, cruza o espaço público sempre que vai ao centro da 

cidade. Isso se deve à presença do Terminal Integração e da estação do metrô, de 

acordo com os usuários e as observações in loco. Verificou-se também que a 

maioria das pessoas frequentam o local quase que diariamente, pois trabalham nas 
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proximidades, como no Shopping da Cidade ou em lugares no entorno imediato (cf. 

Gráficos 11 e 12, p.177). 

Medir a satisfação dos usuários com o espaço público foi o quinto e último 

procedimento desta etapa. Os usuários expressaram seus pensamentos quando 

questionados sobre “qual a primeira coisa que vem a sua cabeça quando pensa na 

praça” (Apêndice A). As respostas apresentadas foram variadas, porém, algumas 

predominaram em detrimento de outras, na medida em que as mais citadas foram: 

“trabalho”, seguida de “conforto térmico” e da “violência” (cf. Gráfico 13, p. 178). O 

clima hostil da cidade (quente e seco, e quente e úmido) também influência no 

movimento de pessoas, tendo em vista que no período da tarde as temperaturas são 

mais altas (em média 36º atuais) - este é um dos motivos pelo qual as pessoas 

preferem ir à Praça pela manhã. 

Estes mesmos usuários, apesar de todos os problemas existentes no espaço 

público em estudo, afirmaram que a Praça é um bom local para a cidade, isto é, a 

Praça de foi avaliada de maneira positiva (cf. Gráfico 14, p. 178).  

Respostas a questionamentos sobre o que mais agrada e sobre o que mais 

incomoda na Praça (Gráficos 15 e 16, p. 179) confirmaram que o conforto térmico, a 

paisagem e o movimento de pessoas são considerados aspectos agradáveis pelos 

entrevistados. Já sobre o que mais incomoda as pessoas no local, foram a poluição, 

violência, prostituição, moradores de rua e sensação de insegurança. Percebe-se 

que a presença de grupo de pessoas desfavorecidas são aspectos desagradáveis. 

Segundo eles, o melhor horário para ir à Praça é pela manhã, pois há um maior 

policiamento no local e a sensação de segurança é maior.  

Sugestões de melhoria também foram solicitadas aos usuários, nos 

questionários. As pessoas que colaboraram com a pesquisa elencaram como 

principais sugestões: limpeza, segurança, retirada dos meninos de rua e prostitutas 

da Praça (Gráficos 17, p. 179). 

Quanto aos aspectos positivos e negativos, neste último caso, a insegurança 

foi novamente apontada como um dos maiores problemas existentes. No entanto, a 

Praça foi considerada como diversificada, na medida em que sua estrutura física 

possibilita a realização de diversas atividades durante o dia, ao mesmo tempo, e é 

considerada, por pessoas de todas as idades, agitada e agradável (cf. Gráfico 18, p. 

180). 
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De modo geral, segundo os usuários respondentes, a Praça apresenta: boa 

tranquilidade e facilidade de acesso; uma boa arborização; estética e pavimentação 

satisfatórios; e ótima iluminação noturna. No entanto, o espaço público possui: 

péssima segurança; estados de limpeza e conservação ruins, péssimos 

equipamentos públicos (mobiliário urbano); e alto nível de ruídos (cf Gráfico 19, p. 

180). 

Cabe destacar que as informações e resultados obtidos através dos 

procedimentos descritos forneceram subsídios para a elaboração das diretrizes 

projetuais apresentadas ao final desta seção. O conjunto de diretrizes de projeto 

constituiu-se condicionantes para a elaboração das propostas de intervenção, 

retomados e desenvolvidos na próxima seção do trabalho. 

 

3.4 CONCLUSÃO PARCIAL: AS CORRELAÇÕES ENTRE ESTRUTURA DA 

MALHA, MOVIMENTO E INDICATIVOS DE BOM USO 

 

Os eixos mais conectados e integrados, obtidos a partir do mapa axial (escala 

do espaço público), correspondem aos percursos com fluxos mais intensos de 

pessoas - constatados após observações in loco realizadas na fase de levantamento 

de campo. Esta informação coincide com os maiores índices de movimento 

fornecidos a partir da contagem de pessoas, utilizando-se técnica dos “portais”.  

Essa correlação reforçou o que já tinha sido detectado em campo e através 

dos de mapas axiais de integração indicativas de alta acessibilidade topológica nas 

variáveis de escala global deste trabalho. Isso sugere que há uma continuidade das 

características espaciais desde escalas mais amplas até às mais restritas. 

Sabe-se que não só a estrutura da malha é o único fator responsável pelo 

movimento. Por estar em uma área de uso misto (serviços, institucional e comercial), 

o potencial de acessibilidade, indutor de movimento, encontrado na praça pode ser 

influenciado por estes usos do entorno. Este fato em nenhum momento é negado, e 

se apresenta como um dos elementos de investigação deste trabalho, no que tange 

aos resultados da constitutividade e análises gráficas de visibilidade entre a Praça e 

o entorno. 

Na relação entre padrões de movimento e padrões de usos, observou-se que 

o sábado se comporta de maneira parecida com os dias de semana, com algumas 
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variações no lado sul da Praça; local onde há uma maior concentração das 

edificações públicas (a maioria funciona até às 13h em dias de semana). 

Ao se comparar os mapas de pessoas paradas com os gráficos de análise 

visual (Figuras 34, 35 e 36, p. 153), observa-se algumas correspondências. As áreas 

mais acessíveis visualmente (Figuras 82, p. 163) são os locais com maior fluxo de 

passantes e de pessoas paradas; “pessoas chamam mais pessoas” e esta condição 

na Praça é propiciada pela estrutura espacial local (presença de bancos, 

arborização etc.). 

No entanto, nota-se que a combinação de áreas segregadas com baixa 

visibilidade favoreceu o estabelecimento do grupo de pessoas desfavorecidas. Estas 

áreas nem sempre são reconhecidas pela maioria dos usuários como locais 

propícios ao bom uso (conforme relatos nas entrevistas). 

Além disso, não há relação da posição das pessoas paradas com o entorno 

da praça, isto é, as pessoas não percebem o conjunto arquitetônico do lugar. Esta 

restrição pode ser influenciada pela existência das áreas segregadas e reforçada 

pela existência dos gradis que circundam toda a praça.  

Em uma correlação entre as variáveis locais viárias e os usos, observou-se 

que as ruas e avenidas do entorno da Praça Marechal Deodoro possuem um alto 

potencial de movimento influenciado pela configuração da malha viária e pelos seus 

usos, principalmente comercial e serviços. Nas observações realizadas no período 

noturno, constatou-se um declínio no movimento de pessoas. Uma das 

consequências é o aumento da sensação de insegurança no entorno da Praça. 

Esta situação implica em outros fatores que são avessos ao bom uso do 

lugar, tais como: sensação de insegurança e diminuição do fluxo de pessoas. 

Destarte, a Praça, durante alguns momentos do dia, possui uma vitalidade própria 

promovida pela copresença acentuada. Porém, no período noturno, apresenta uma 

característica contrária, os usuários são os membros do grupo dos desfavorecidos e 

o tipo de vitalidade à noite muda no local. 

Uma última correlação entre as variáveis locais da diversidade e os usos 

demonstrou que a Praça, por apresentar uma diversidade de usos no entorno, 

assume essa qualidade de local detentor de urbanidade, na medida em que as 

variáveis apontadas como propulsoras do uso do espaço se correlacionam de forma 

positiva em alguns locais. Entretanto, como já foi constatado neste item, reafirma-se 
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que todo este potencial de vitalidade está relacionado aos usos e ao fato de a Praça 

Marechal Deodoro estar localizada no centro antigo da cidade.  

Por fim, destaque-se que a análise ora concluída permitiu inferir algumas 

conclusões para a construção da seção 4, sobre os condicionantes do projeto. 

Portanto, o produto desta seção é o conjunto de diretrizes projetuais para 

intervenção na Praça Marechal 03, Deodoro (cf. Tabela a seguir). 
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Tabela 03 - Diretrizes projetuais para a Praça Marechal Deodoro. Teresina (PI) 

(Continua) 

Situação atual 

(considerações a partir das 

análises realizadas) 

Situação desejada Diretriz projetual 

Existência de áreas 

segregadas - estas foram 

identificadas como locais mais 

propícios a atividades 

indesejadas (mau uso). 

Praça com maior 

permeabilidade, que possibilite 

uma maior passagem e 

convivência de pessoas em 

seus vários pontos. 

 Propor um redesenho urbano da Praça, para eliminação de áreas 
mais segregadas; 

 Criar novas áreas de convívio e fluxo contínuo de pedestres; 

 Retirar os gradis existentes; 

 Retirar as moradias existentes. 

Identificação de magnetos 

importantes que favorecem o 

aumento da movimentação de 

pedestres desejável em 

algumas rotas da Praça 

Valorizar e ampliar o acesso 

aos principais magnetos 

Criar atributos físicos que privilegiem acesso (físico e visual), tais como:  

 Diminuição de barreiras físicas; 

 Conservação dos espaços permeáveis mais importantes; 

 Redesenho de rotas atualmente segregadas; 

 Criação de percursos alternativos.  

Ausência de mobiliário urbano - 

a não existência deste tipo de 

mobiliário prejudica 

principalmente a convivência 

dos usuários e causa acúmulo 

de lixo.  

Projetar mobiliário urbano 

adequado às funções da Praça 

(estar, descanso, comércio, 

contemplação, 

educativa/informativa, estética, 

psicológica). 

 Projetar subconjuntos de mobiliários que criem subespaços 
destinados à permanência e ao convívio; 

 Que protejam os usuários da incidência solar direta (pérgolas etc.); 

 Que induzam a educação e a responsabilidade social (lixeiras, 
placas informativas etc.); 

 Melhoria da comunicação visual e sinalização; 

 A conservação e limpeza; 

 A iluminação artificial geral e de destaque (período noturno). 

Praça Confinada -  detectou-se 

que a Praça apresenta-se 

como um ambiente urbano 

isolado, restringindo sua 

relação com o entorno, ao 

aspecto de passagem. 

Estabelecer uma melhor 

relação entre a Praça e o 

entorno, intensificando acessos 

de usuários e privilegiando a 

paisagem urbana. 

 Retirar elementos físicos (gradis, algumas árvores etc.); 

 Criar elementos que valorizem a percepção da Praça e do entorno 
pelo usuário; 

 Criar novas rotas de acesso (novos portais) à Praça para os 
pedestres; 

 Utilização de cores (mobiliário urbano, vegetação, revestimentos) 
para uma melhor identificação dos locais e contribuir para uma 
melhor ambiência. 
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(Conclusão) 

Situação atual 

(considerações a partir das 

análises realizadas) 

Situação desejada Diretriz projetual 

Vegetação existente - verificou-

se que em alguns pontos a 

vegetação contribui para a 

intensificação dos problemas 

encontrados na Praça, 

descritos anteriormente. 

Tanto a vegetação existente 

como a nova que será proposta 

em projeto, deverão contribuir 

para uma melhoria do ambiente 

urbano, obedecendo a um 

projeto de arquitetura 

paisagística que valorize a 

permanência das pessoas e a 

relação com o entorno. 

 Repor árvores quando necessário;  

 Remover vegetação que prejudique a acessibilidade física e a 
visibilidade dentro da Praça, e da Praça em relação ao entorno; 

 Harmonizar as relações de proporção entre a escala das 
edificações existentes e pedestres através da vegetação; 

 Criar jardins mais elaborados (equilibrando extratos arbóreos, 
arbustivo e de forração); 

 Promover o plantio de vegetação nativa e/ou que seja adaptada 
ao clima local; 

 Melhorar o arranjo volumétrico da vegetação; 

 Utilizar-se de cores (diversos tons de verde e flores variadas de 
acordo com a florada da vegetação). 

Fonte: a autora, 2011. 
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4 EXPLORANDO ACESSIBILIDADE E VISIBILIDADE COMO CONDICIONANTES 

PARA INTERVENÇÃO 

 

Em atenção ao questionamento sobre construir no construído, 

especificamente em centros históricos, esta seção considera as diretrizes, 

procedimentos e medidas discutidas nas seções 2 e 3, para definir as estratégias de 

intervenção na Praça Marechal Deodoro, desenvolver as simulações, avaliar os 

resultados de redesenho e escolher a melhor opção face aos requisitos necessários 

ao desempenho, considerando as propriedades espaciais de integração e 

visibilidade que atendam a esses requisitos. 

Em virtude de a Praça Marechal Deodoro estar localizada em uma área de 

valor patrimonial e ter processo de tombamento em tramitação, foram solicitadas 

junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico e Nacional - Seção Piauí 

(IPHAN-PI) orientações para poder intervir no local e em seu contexto.  

Esta etapa teve como objetivo obter informações, de acordo com as 

legislações e normativas vigentes, sobre até que ponto a autora poderia intervir no 

local. O órgão se manifestou através de um documento oficial (ver Anexo A) 

baseado em normas e legislações pertinentes a jardins históricos,21 informações e 

dados, respondendo a cada diretriz projetual (ver Apêndice B) e fornecendo 

orientações técnicas.  

A postura técnica de intervenção adotada para inserir o novo no antigo partiu 

do princípio do respeito à preexistência, o que não configura uma submissão, mas 

sim uma atitude de procurar um ponto de equilíbrio dentro da proposta de projeto 

que se relacione ainda com a autenticidade e integridade urbanas, discutidas na 

seção 3. 

O conhecimento do local e a consciência diante dos problemas existentes de 

ordem física e da realidade dos centros antigos contribuíram para esta atitude, de 

modo a não manifestar uma descontinuidade e conflito formal entre a praça e seu 

entorno. 

                                                           
21

 A Carta de Veneza (IPHAN, 1964) e o Manual de Intervenção em Jardins Históricos (IPHAN, 1999). 
A Carta de Veneza é uma carta internacional sobre conservação e restauração dos monumentos 
históricos. O Manual de Intervenção em Jardins Históricos integra um conjunto de manuais do 
IPHAN, elaborados com a finalidade de estabelecer conceitos, normas e preceitos destinados a 
orientar todos aqueles que participam da preservação do patrimônio cultural brasileiro. 
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As intervenções na praça refletem as transformações, adaptações e usos do 

entorno e do próprio equipamento ao longo dos anos. Nesse sentido, acessibilidade 

e vitalidade são conceitos essenciais para a cidade. Por esta razão, as análises, 

observações e considerações realizadas neste trabalho podem servir de parâmetros 

para outros projetos de intervenção em praças públicas situadas em áreas de valor 

patrimonial. 

A partir das orientações do IPHAN-PI (2012), foram realizadas simulações de 

redesenho da Praça Marechal Deodoro para identificar aquele que melhor 

atendesse às solicitações de acessibilidade e visibilidade22 - consideradas como 

requisitos de desempenho importantes -, obtendo-se um ponto de equilíbrio entre os 

fatores que incidiram na proposta de projeto (questão patrimonial, configuração 

espacial, elementos da paisagem, vegetação e infraestrutura). 

Assim, o estudo realizado sobre acessibilidade e vitalidade, a partir da análise 

das relações entre a forma construída e os padrões de movimento e uso na Praça 

Marechal Deodoro, possibilitou a identificação do conjunto de potencialidades do 

sítio e explorá-las. 

Foram organizados, então, cinco eixos temáticos (que correspondem a 

aspectos relevantes da situação atual), os quais nortearam o projeto, servindo de 

guia para a organização e direcionamento das diretrizes projetuais: (i) existência de 

áreas segregadas; (ii) identificação dos magnetos; (iii) ausência de mobiliário 

urbano; (iv) praça confinada; e (v) vegetação existente. 

As propriedades espaciais, características de cada eixo, foram escolhidas 

porque se apresentaram como meios para facilitar ou até induzir padrões de 

movimento e esquivança, visibilidade e copresença, considerados desejáveis com 

base na literatura e de acordo com os resultados apresentados no estudo 

morfológico da praça que foi desenvolvido na seção 3. 

Para cada diretriz, foram elaboradas estratégias de ação de intervenção, as 

quais foram submetidas ao IPHAN-PI, que respondeu a cada solicitação, 

concordando com alguns pontos e outros não. Como é o caso da criação de novas 

áreas de convívio, comunicação visual e sinalização; criação de jardins mais 

                                                           
22

 De acordo com a ASE, a acessibilidade e visibilidade são consideradas propriedades espaciais que 
podem favorecer determinados padrões de uso e, consequentemente de vitalidade de um espaço 
público. A discussão sobre acessibilidade e visibilidade está mais bem detalhada na seção 2. 
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elaborados (equilibrando extratos arbóreos, arbustivo e de forração) e utilização de 

cores na vegetação, que o IPHAN-PI concordou sem ressalvas. 

Quanto aos itens como proposição de um redesenho urbano da praça com a 

diminuição de áreas mais segregadas; diminuição de barreiras físicas; conservação 

dos espaços permeáveis mais importantes, que foram consideradas como melhorias 

positivas para a praça, o IPHAN-PI fez ressalva para o limite do redesenho do 

traçado. 

Em todos os itens, o órgão apontou para o respeito à autenticidade e 

integridade do espaço público. As discussões sobre cada eixos temáticos estão 

expostas no item a seguir.  

 

4.1 REQUISITOS DE DESEMPENHO E ESTRATÉGIAS DE DESENHO 

 

4.1.1 Existência de áreas segregadas 

 

Em razão da configuração da Praça, verificada por meio de um traçado 

sinuoso e da existência de elementos físicos (anfiteatro, mobiliário, árvores etc.) que 

a constituem, foram identificadas áreas segregadas,23 localizadas principalmente 

nas extremidades próximas ao gradil, que correspondem às áreas de concentração 

de grupos de pessoas “desfavorecidas”, conforme o item que trata da diversidade 

social da Praça. Neste caso, estes locais podem ser os mais propícios à prática de 

atividades indesejadas, tais como: uso de drogas, presença de delinquentes, 

moradores de rua, prostitutas etc.  

Esta característica foi apontada como um aspecto ruim pelos usuários em 

entrevistas, que definiram tais áreas como “lugares mais escondidos e isolados”. Na 

seção 3 consta detalhadamente a descrição e interpretação dos questionários 

aplicados aos usuários da praça. 

A situação desejada seria uma praça com maior permeabilidade, que 

possibilite uma maior passagem e copresença de pessoas em seus vários pontos. 

Deste modo, as diretrizes de projeto apontam para um redesenho do espaço público 

que busque eliminar ou diminuir estas áreas segregadas, criando novas áreas de 

convívio e permitir uma melhor distribuição de fluxo de pessoas. 

                                                           
23

 Ver o conceito de segregação no referencial teórico, seção 2. 
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O IPHAN-PI (2012) manifestou-se favorável à diminuição das barreiras físicas 

existentes, mas sua postura, na prática, conduz à permanência de algumas dessas 

barreiras. É o caso, por exemplo, dos gradis existentes desde a década de 1950. A 

retirada completa deste elemento da praça não é aconselhada.  

Na década de 1970, o prefeito Joel Ribeiro removeu os ambulantes que 

trabalhavam no local alegando falta de higiene, devido à comercialização de hortifruti 

e alimentos24 (NASCIMENTO, 2010) Estas atividades constituíam uma restrição ao 

desempenho de outras funções como o lazer, a recreação. Nesse processo, o gradil 

assumiu a função de “proteção” da praça e de seus usuários. 

Nos dias atuais, são os próprios usuários que condenam a existência deste 

elemento de proteção, verificar o item 3.3, na seção 3, quanto à interpretação dos 

questionários, alegando que a sensação de insegurança é maior e que muitas 

pessoas evitam cruzar a Praça; que eles não conseguem perceber o entorno 

edificado com clareza e que este espaço público aparenta ser isolado. Neste ponto, 

verifica-se que o gradil é um forte atributo físico que tende a impedir a acessibilidade 

física e visual das pessoas. 

A PMT, em 2006, optou pela retirada da parte oeste do gradil, em virtude da 

construção do Shopping da Cidade25 (PMT, 2012). O motivo desta ação era uma 

melhor comunicação entre a praça e a nova edificação, apesar de, na época, a 

Secretaria de Planejamento Municipal (SEMPLAN) não ter realizado nenhum tipo de 

enquete com os usuários quanto à importância do gradil para o espaço público. 

Após essa intervenção, houve no local uma melhoria em termos de visibilidade, 

porém, a acessibilidade física ficou prejudicada, pois uma mureta de 60 cm de altura 

foi construída no local.  

                                                           
24

 Até a década de 1970, na Praça Marechal Deodoro, existia comércio de hortifruti e alimentos, que 
funcionava ao ar livre, como uma extensão das atividades que aconteciam dentro do Mercado 
Velho, este se localizava na Rua Areolino de Abreu no lado norte do espaço público 
(NASCIMENTO, 2010). 

25
 O Shopping da Cidade é uma edificação destinada ao comércio popular, inaugurada em 2006 e 

localizado entre a Praça Marechal Deodoro e a Avenida Maranhão, que margeia o Rio Parnaíba. Os 

comerciantes que trabalham no local, antes eram ambulantes nas ruas do centro da cidade. O 

Shopping foi construído para abrigar até 1200 comerciantes. Na época da elaboração do projeto a 

SEMPLAN, a localização do edifício era ideal, por ser central, próximo ao mercado e estação de 

metrô. Portanto a clientela frequente seria garantida e não haveria prejuízos. No entanto, atualmente, 

percebe-se que muitos trabalhadores locais estão abandonando seus boxes e voltando para as ruas, 

justificando essa atitude devido à falta de compradores. 
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Dado o exposto, as opiniões do IPHAN-PI (2012) e da autora quanto à 

permanência dos gradis eram contrárias. O órgão era contrário à retirada e 

apresentou suas justificativas,26 enquanto que a autora, a favor, justificou sua 

postura apoiada nos resultados do estudo sobre acessibilidade e visibilidade e da 

APO. Neste contexto, as justificativas de ambas as parte foram pertinentes e houve 

uma negociação, na qual se estabeleceu um consenso e decidiu-se pela remoção 

parcial das grades, desde que o princípio da integridade fosse respeitado. 

A primeira solução projetual é a retirada de 47% do gradil, preservando o 

restante, localizados junto aos portões existentes e à lateral leste. Esta solução teve 

como objetivos melhorar a acessibilidade física e visual, aumentando assim a 

relação do espaço público com o entorno e diminuindo a sensação de confinamento 

existente por parte dos usuários. 

Com a retirada parcial do gradil, observou-se a princípio que o aumento da 

visibilidade local foi significativo (cf. Gráficos 00 e 00, p. xxx-xxx). Neste caso, novos 

caminhos informais dentro da Praça poderiam surgir e, para evitar essa situação, 

novos locais de acesso e percursos foram criados. Assim, as áreas antes 

consideradas segregadas seriam mais visíveis e acessíveis fisicamente, conforme 

os índices sintáticos dos mapas axiais de integração - realizados para as propostas 

de intervenção - e dos gráficos de visibilidade elaborados para o Projeto de 

Intervenção escolhido. 

Para verificar a transformação do traçado da praça ao longo dos anos, foi 

realizada uma representação diacrônica de antigos passeios que existiam na Praça 

Marechal Deodoro em anos anteriores, por meio de plantas baixas redesenhadas 

pela autora (Figuras 44, 45, 46, 47, e 48, p. 156). Estas plantas baixas foram 

elaboradas com base em dados adquiridos no material bibliográfico, nos 

levantamentos de campo e nos seguintes órgãos públicos: PMT, FUNDAC, IPHAN-

PI e Arquivos Público e Estadual.  

Os passeios considerados relevantes, devido a sua permanência ao longo 

dos anos em todos os desenhos da praça, mesmo com as várias reformas, como o 

eixo transversal e o eixo que cruza a praça e destaca o monumento da Coluna 

Saraiva e o Rio Parnaíba, que se tornaram referência para o novo desenho. Parte 

das novas rotas adotadas são sinuosas. Este tipo de configuração foi adotado 

                                                           
26

 As justificativas do IPHAN-PI para a permanência do gradil estão no Anexo A. 
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devido à existência de outros passeios sinuosos (característica marcante na praça). 

Assim, os novos percursos completariam os antigos, atendendo ao princípio da 

integridade. No que tange à autenticidade da praça, procurou-se não interferir nas 

características que a identificam como tal.  

Um ponto importante foi o cuidado para se evitar o pastiche, sendo fácil a 

identificação entre o que é novo e o que é antigo. Neste sentido, elimina-se também 

a existência de uma competitividade entre o antigo e o novo, na medida em que por 

meio de sinalizações interpretativas (comunicação visual, piso) ocorre essa 

identificação por parte do usuário. 

Na área localizada a sudoeste da Praça, que corresponde ao Teatro de Arena 

, seus acessos foram em grande parte redesenhados. Essa decisão se deve à 

identificação do local como área segregada, do ponto de vista da Sintaxe Espacial, e 

pelas observações in loco e informações dos usuários - de acordo com os 

questionários - e no mapeamento de pessoas.  

Portanto, fez-se necessário um redesenho que proporcionasse uma melhor 

visibilidade e acessibilidade física, haja vista que o anfiteatro é um elemento 

importante para a sociedade, por ser local de reuniões e eventos públicos.  

 

4.1.2 Identificação de magnetos  

 

A identificação de equipamentos e/ou edificações do entorno, que são 

considerados como magnetos ou atratores de usuários e indutores de fluxos de 

pessoas, foi primordial para o estabelecimento do novo desenho da praça. Os 

principais magnetos (ver Figura 23, p. 150) são: Terminal Integração, PMT, Mercado 

Central, Shopping da Cidade, estação de metrô, Troca-Troca (na margem do Rio 

Parnaíba, junto ao antigo cais), demais prédios públicos e comércio popular.  

Para isto, a necessidade de valorização e ampliação do acesso aos principais 

magnetos deve ser atendida. Neste item, nas análises realizadas (ver seção 3), 

observou-se a intrínseca relação entre movimento pedestrianizado dentro da praça e 

os usos do entorno; e que no projeto este aspecto não deve passar despercebido.  

Por meio dos levantamentos de campo, observações e interpretação dos 

questionários (na seção 3), entendeu-se que a percepção que o usuário possui da 

praça, tanto de suas partes, em um primeiro momento, como a noção do todo, ao 

adentrar o espaço público, é relevante para o planejamento de rotas de acesso e, 
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consequentemente, para a movimentação de pedestres. Neste sentido, considera-se 

qual a finalidade das pessoas que chegam na praça: se é cruzamento, o espaço 

público torna-se espaço-meio; se de permanência, a praça é um espaço-fim. 

É importante ressaltar que a existência de edifícios de propriedade pública no 

entorno da Praça Marechal Deodoro desde a fundação da cidade contribuiu para a 

configuração atual, na medida em que não se constatam muitas alterações no que 

tange aos usos no local e às características arquitetônicas das edificações 

existentes. As mudanças mais incisivas são fruto da implantação de percursos do 

transporte coletivo nas ruas do entorno, construção dos prédios do Ministério da 

Fazenda e Luxor Hotel, a leste, e Shopping da Cidade, a oeste. 

As diretrizes que respondem a este eixo norteador concentram-se na criação 

de atributos físicos que privilegiem o acesso físico e visual, isto é, diminuição das 

barreiras físicas, conservação dos espaços permeáveis mais importantes, 

redesenho das rotas atualmente segregadas e criação de percursos alternativos. 

Dado o exposto, nas soluções aplicadas em projeto, procurou-se resolver 

simultaneamente os problemas identificados na praça para o primeiro e segundo 

eixos temáticos, em virtude de estes abordarem dois atributos físicos: a 

acessibilidade física e visual.  

 

4.1.3 Praça confinada  

 

A Praça Marechal Deodoro apresenta alguns atributos físicos que levam à 

ideia de confinamento,27 dentre eles, o gradil é o mais representativo, pois ele limita 

a área interna do espaço público.  

A existência dos gradis confere à praça a preservação de seus espaços 

internos, pelo menos este seria seu objetivo, porém, restringe a relação da praça 

com seu entorno. Portanto, no que tange à otimização do uso social do espaço, 

ampliar as possibilidades de acesso de usuários e de percepção da paisagem 

urbana tanto da praça como do seu entorno é uma necessidade que surge como 

situação desejada, contribuindo para uma melhor ambiência local.  

O conjunto de diretrizes aqui apresentadas é: a retirada de elementos físicos 

(gradis, algumas árvores etc.) que impeçam a visibilidade do usuário; criação de 

                                                           
27

 Confinamento (dicionário): é um processo de limitação das trajetórias dos corpos a uma dada 
região espacial (HOLANDA, 2011).  
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elementos que valorizem a percepção da praça e do entorno pelo usuário; criação 

de novas rotas de acesso (novos portais) à praça para os pedestres e utilização de 

cores (mobiliário urbano, vegetação, revestimentos) para uma melhor identificação 

dos locais e contribuir para a qualidade de uso e do ambiente para os usuários.  

Assim como nos dois itens anteriores que tratam das áreas segregadas e 

identificações de magnetos, este eixo temático apresenta parte das diretrizes 

projetuais semelhantes, de modo que as soluções de projeto implementadas para a 

“praça confinada” complementam o que já foi decidido, pois cada eixo temático não 

pode ser analisado isoladamente, contudo, sem esquecer as recomendações do 

IPHAN-PI (2012, anexo A, p. 3) quanto ao fato da preexistência possuir “forte caráter 

de identidade e que a deturpação ou fragilização de sua integridade poderá afetar 

essa identidade e esse valor.” 

 

4.1.4 Ausência de mobiliário urbano  

 

A insuficiência do mobiliário existente e/ou ausência de mobiliário urbano 

adequado aos fins existentes na Praça constituem uma característica depreciativa 

para o lugar - isto é verificado em observações in loco e encontrado nos resultados 

dos questionários (explicitados na seção 3, no item 3.3); dado enfatizado no relato 

dos usuários entrevistados. E permite inferir ser o mobiliário inadequado ou mesmo 

inexistente prejudicial à convivência das pessoas, pois provoca acúmulo de lixo, 

vandalismo, dentre outros aspectos negativos. 

Como situação desejada, entende-se que a implantação de mobiliário urbano 

na Praça, dos quais alguns foram projetados especificamente para a Praça Marechal 

Deodoro (seção 5), deve estar adequada às funções do espaço público, tais como: 

estar, descanso, comércio, contemplação, educativa/informativa, estática, 

psicológica.  

Para atender a esta diretriz, as estratégias estabelecidas foram: projetar  

mobiliários que criem subespaços destinados à permanência e ao convívio, proteger 

os usuários da incidência solar direta, melhorar a comunicação visual e sinalização, 

conservação e limpeza e, por fim, a iluminação artificial geral e de destaque. 

Com relação ao exposto acima, o IPHAN-PI fez duas ressalvas técnicas. A 

primeira diz respeito à proteção da incidência solar direta e a segunda trata da 

iluminação noturna, como está descrito abaixo:  
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A quinta fachada da praça já apresenta uma ótima continuidade e 
entrelaçamento das copas das árvores o que gera uma mancha de sombra 
bem uniforme por quase toda a praça. Dessa forma, vemos que a utilização 
de elementos de sombreamento para esse fim seria uma outra redundância. 
No entanto se a intenção for alterar a escala de um ou outro setor de 
vivência, promovendo um aconchego mais sombrio podem até ser utilizadas 
pérgulas por exemplo. Mas a princípio não conseguimos ver uma real 
necessidade desse tipo de mobiliário urbano. 

O impacto noturno na avifauna deverá ser considerado. A dimensão da 
praça e densidade dessa Praça faz com que assuma ares de pequeno 
parque ambiental. Muitos animais como: aves (corujas, etc), roedores, 
lagartos (camaleão) habitam nessa praça. O excesso de iluminação pode 
prejudicar seus comportamentos noturnos (IPHAN-PI, 2012, p. 3). 

 

Os aspectos comentados pelo IPHAN-PI nestes itens foram incorporados no 

projeto de intervenção. 

 

4.1.5 Vegetação existente  

 

Este eixo temático é um dos pontos-chave para tomada de decisões 

projetuais. A vegetação existente é um elemento de significação da Praça Marechal 

Deodoro, que é composta por árvores, em sua maioria, de médio e grande porte que 

formam uma grande área verde e densa no coração do bairro Centro de Teresina. 

Isso contribui para o conforto térmico - amenizando o clima local, com uma melhoria 

da ambiência, da acústica (servindo de barreira sonora para os ruídos provenientes 

de veículos), do conforto lumínico - e diminui a incidência solar direta, servindo de 

filtro para iluminação natural excessiva (MASCARÓ, 2009). 

No entanto, a grande quantidade de árvores e concentração em alguns locais 

ditos críticos da Praça pode prejudicar o seu funcionamento em alguns aspectos, 

como: diminuição da visibilidade - constituindo-se elemento de barreira física 

prejudicando a acessibilidade visual, diminuindo a acessibilidade física (na medida 

em que as árvores estão localizadas nos meios dos passeios) e aumentado os 

prejuízos da manutenção das calçadas danificadas por raízes indesejadas.  

A situação desejada nesse caso seria que tanto a vegetação existente como a 

nova vegetação28 proposta em projeto devem contribuir para uma melhoria do 

                                                           
28

 Que, de acordo com a citação da página anterior (IPHAN-PI, 2012, p. 3), deve excluir a quinta 
fachada da praça. 
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ambiente urbano, obedecendo a um projeto de arquitetura paisagística que valorize 

a permanência das pessoas e a relação com o entorno. 

Os resultados dessas considerações compõem o conjunto de estratégias, a 

saber: reposição de novas árvores, quando necessário; remoção de vegetação que 

prejudique a acessibilidade física e visual dentro do espaço público e da Praça com 

relação ao entorno; harmonizar as relações de proporção entre a escala das 

edificações existentes e pedestres através da vegetação; criar jardins mais 

elaborados - equilibrando extratos arbóreos, arbustivo e de forração; plantar, quando 

necessária, vegetação nativa e/ou adaptada ao clima local; e utilizar-se de cores - 

diversos tons de verde e flores variadas de acordo com a florada da vegetação. 

A resposta do IPHAN-PI frente a essas solicitações quanto à vegetação vai 

desde indicações para observância da Carta e Florença (IPHAN, 1964) e do Manual 

para Intervenções em Jardins Históricos, do Monumenta (IPHAN, 1999), a cuidados 

com custos de manutenção, valorização cultural e reforço da cadeia sistêmica 

alimentar da fauna urbana local.  

O mesmo órgão é taxativo no que tange aos itens harmonização das relações 

de proporção entre escalas e utilização de cores na medida em que se deve evitar 

intervenção extrema. O argumento utilizado foi que “edificações e árvores antigas 

convivem entre si e ao longo de seus tempos geraram uma conformação de 

continuidade harmoniosa de percepções e molduras” (IPHAN-PI, 2012, p. 4). No 

parecer do IPHAN-PI, foi proposto trabalhar a tapeçaria por meio de texturas, 

variação de tonalidades, formas e tamanhos e utilizar flora nativa, ecologicamente 

correta e reutilizada nos jardins públicos. Esta sugestão foi identificada como ponto 

positivo para melhoria do projeto de intervenção na Praça.  

Com relação à remoção de vegetação, foi aconselhada a retirada de árvores 

que estejam sem vida ou que impeçam a acessibilidade plena do usuário. Esta 

orientação do IPHAN-PI não só serviu de guia como também enfatizou as decisões 

já preestabelecidas neste trabalho.  

Dado o exposto, foram elaboradas as propostas de projeto de intervenção 

para a Praça Marechal Deodoro, as quais estão descritas no item a seguir. 
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4.2 PROPOSTAS DE DESENHO DE PROJETO 

 

Devido à Praça Marechal Deodoro localizar-se no centro histórico e por 

apresentar as características já mencionadas anteriormente, não foi possível a 

elaboração de propostas tão diferentes entre si. Com base nas estratégias 

identificadas no item anterior, chegou-se ao número de três propostas de 

intervenção, as quais apresentam nove pontos de intervenção (Figura 49, p. 157). 

Para um melhor entendimento e direcionamento do trabalho, optou-se por 

dividir a praça em regiões baseadas nos pontos cardeais: ao se tratar de situações 

gerais, a nomenclatura utilizada foi: norte, sul, leste e oeste, porém, em locais 

específicos de intervenção, a terminologia adotada consiste em: noroeste, nordeste, 

sudoeste e sudeste. 

Em todas elas, o redesenho proposto para o lado oeste permaneceu o 

mesmo. Isso se deve ao fato de que as intervenções pensadas para esta região da 

praça atenderam às diretrizes de projeto, não sendo necessárias outras propostas 

de redesenho para esta área. A seguir estão descritas cada proposta de projeto. 

 

4.2.1 Proposta 01 

 

A Proposta 01 (cf. Figura 45, p. 157) é a que apresenta um menor grau de 

intervenção no desenho na praça, sendo que as maiores mudanças ocorreram no 

lado oeste do espaço público. 

A primeira alteração ocorreu em relação ao gradil. Devido à necessidade de 

melhoria de acesso, tanto visual como físico, retirou-se 43% das grades existentes 

na praça. Os pontos de remoção estão a nordeste, sudeste e sudoeste da praça (cf. 

Figura 50, p. 157).  

Com relação aos passeios a noroeste, na Proposta 01, há uma suavidade na 

curvatura do passeio que interliga dois acessos ao Shopping da Cidade e o portão 

norte (ponto 03) do eixo transversal principal como se observa na. Existe também 

uma nova entrada voltada para o norte, onde parte da grade foi removida (ponto 02). 

A sudoeste, onde se encontra o Teatro de Arena (ponto 09), os passeios 

existentes foram modificados e a nova configuração é concêntrica à forma 

arquitetônica do equipamento. 
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No lado leste da praça, existem quatro locais de intervenção. O primeiro foi a 

criação do eixo transversal secundário (ponto 05), que existia na década de 1970 e 

tinha sido eliminado na última reforma realizada pela PMT. Também foi criada a 

nordeste uma nova rota de acesso para a praça, que apresenta uma conformidade 

sinuosa (ponto 07), respeitando esta característica do espaço publico. A sudeste foi 

eliminado um passeio considerado desnecessário e retomado um antigo caminho 

que existia anteriormente (ponto 08), considerado importante em termos de melhoria 

de projeto. Nas Figuras 51 e 52 (p. 157), pode-se observar a planta baixa da praça 

com seu novo traçado.  

 

4.2.2 Proposta 02 

 

A Proposta 02 (Figura 53, p. 157) mostra-se muito semelhante à apresentada 

anteriormente, sendo que a principal diferença entre os dois projetos de redesenho 

está na região nordeste. Neste local de intervenção, houve a substituição de um 

passeio existente que é retilíneo e está na diagonal, por um novo mais sinuoso 

(ponto 06). Com isso, conseguiu-se a junção de dois canteiros pequenos, melhoria 

em termos de desenho urbano e uma adequação ao desenho original do espaço 

público, que é formado por caminhos sinuosos, os quais se constituem uma 

característica bastante forte na praça (Figura 54, p. 157).  

 

4.2.3 Proposta 03 

 

A Proposta 03 (Figura 55, p. 157) de intervenção é bastante semelhante às 

duas anteriores, sendo mais próxima ainda da Proposta 02. A diferença entre ambas 

está na substituição de um passeio existente no trecho localizado entre os dois eixos 

transversais (ponto 04) que interligam o pátio aberto que abriga a Coluna Saraiva ao 

eixo norte-sul principal por outro passeio, o qual existia na década de 1970 e faz a 

ligação entre o eixo longitudinal e o transversal secundário, próximo ao novo portal 

de entrada criado a nordeste (Figura 56, p. 157).  
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4.3 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE PROPOSTAS 

 

A escolha da proposta que mais se adéqua à finalidade do espaço deve estar 

pautada no melhor desempenho funcional favorecido pelas propriedades espaciais. 

Estas últimas ajudaram a compreender a dinâmica de como o espaço poderia ser 

utilizado, ou seja, a observação dos padrões de uso.  

A realização de simulações no software DepthMap possibilitaram a 

compreensão de como poderia se estabelecer a relação entre acessibilidade física e 

visual na Praça Atual e nas três propostas. Os índices de integração de cada 

sistema permitiram comparar as propostas com o objetivo de ampliar a distribuição 

de acessibilidade. 

Após a revisão da literatura pertinente à ASE e dos estudos de referência 

realizados neste trabalho, verificou-se que as análises de all-line maps, análise 

gráfica visual e agentes computacionais forneceriam subsídios técnicos suficientes 

para a investigação da acessibilidade física e visual da Praça.29  

Estes, por sua vez, descrevem relações configuracionais de visibilidade e 

permeabilidade entre as unidades espaciais. As relações de permeabilidade 

referem-se à probabilidade de deslocamento do usuário entre as unidades espaciais, 

enquanto que as relações de visibilidade tratam da possibilidade de visualizar um 

espaço determinado ou parte deste a partir de outro local. Os agentes surgem como 

elementos de análise na medida em que permitem a modelagem do movimento 

humano no espaço. Ainda que hipotético, porque aleatório, no all-line map o 

movimento natural é simulado (cf. Introdução), considerando as limitações referentes 

à cognição, a exemplo das decisões resultantes da percepção do ambiente. 

Assim, tanto a integração axial quanto o uso de agentes permitem modelar 

com sucesso o movimento humano no espaço, pois ambos os métodos relacionam a 

                                                           
29

 Segundo Hillier (1990), all-line map é um método de geração automática de mapas axiais, a partir 
dos eixos interligando todos os vértices mutuamente visíveis de um determinado complexo espacial 
a ser investigado. Consultar a seção 2, referente à ASE. A análise gráfica visual (visibility graph 
analysis - VGA) baseia-se na configuração de um grafo de todas as posições mutuamente visíveis 
de uma malha regular de pontos próxima à escala humana, segundo Turner et al. (2011). Conforme 
Beck (2011), grafos de visibilidade permitem uma descrição mais refinada, isto é, ponto a ponto, de 
modo que as propriedades da VGA podem ocasionalmente estar mais correlacionadas ao 
movimento humano que em mapas axiais. O movimento dos agentes computacionais é direcional, 
apesar de aleatório, e está correlacionado com as propriedades sintáticas de mapas axiais e com o 
movimento das pessoas em estudos da sintaxe espacial (BECK, 2011). Alem disso, por serem 
autômatos, os agentes são previamente programados sobre possibilidades de movimentação no 
ambiente através da VGA. 
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dinâmica visual do movimento direcional com as propriedades configuracionais do 

ambiente (TURNER, 2003 apud BECK, 2011). 

 

4.3.1 Resultados e discussões das simulações 

 

Neste item são apresentados os resultados e discussões das simulações 

mediante emprego de mapas axiais, de visibilidade e de agentes. As propostas de 

projeto foram comparadas de acordo com o tipo de procedimento apresentado. Os 

índices gerais de cada sistema foram correlacionados com os encontrados nos 

pontos de intervenção. Após esta etapa, a proposta de projeto escolhida foi 

comparada com a situação atual da Praça.  

Para investigação da visibilidade entre a praça e o entorno, foram realizadas 

representações de barreiras visuais e físicas no conjunto edificado que circunda a 

praça - nas variações de dia e noite (Figuras 30, 31, e 32, p. 152). O objetivo foi 

verificar as áreas mais visíveis na praça e no seu entorno, entre os usuários dos 

espaços públicos e dos edifícios, e assim avaliar a constitutividade30 do local. 

A análise gráfica visual também foi empregada para o estudo do extrato 

arbóreo. A Figura 44 (p. 156) mostra os pontos de reestruturação do traçado da 

Praça Marechal Deodoro. Estes gráficos se encontram na seção 5, pois as análises 

de visibilidade foram realizadas em cima da proposta de projeto escolhida.  

Nos mapas de todos os eixos foram analisadas as medidas de conectividade 

e integração31 do espaço público existente hoje e das propostas de intervenção. Os 

mapas axiais foram elaborados a partir da planta baixa da Praça, simplificada no 

software AutoCAD 2010, considerando-se apenas o espaço permeável, isto é, o 

espaço que pode ser percorrido pelo usuário, correspondente aos passeios 

existentes. Destarte, seguem os resultados encontrados nos mapas axiais all-line 

                                                           
30

 Os mapas de portas e janelas presentes no estudo morfológico da Praça (seção 3) demonstram a 
constitutividade no local. 

31
 Relembrando alguns conceitos presentes na Introdução, conectividade é medida local estática; 
representa a quantidade de conexões diretas de um espaço com seus vizinhos; isto é, a quantidade 
de eixos a que cada eixo dá acesso, representada em escala de cores variando entre vermelho, 
laranja, amarelo, verde, azul e roxo, dos maiores para os menores valores. Integração é medida 
global estática; representa a profundidade média de um espaço a todos os outros espaços de um 
sistema, ou seja, a sua relativa assimetria; os espaços mais simétricos ou rasos de uma 
configuração espacial são mais integrados; os espaços mais assimétricos ou profundos são mais 
segregados. A integração é epresentada em escala de cores variando entre vermelho, amarelo, 
verde, azul e roxo, dos maiores para os menores valores (cf. BECK, 2011, p. 25; 51). 
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map e de um só eixo, respectivamente para a Praça Atual e suas três propostas de 

intervenção. 

 

4.3.1.1 All-line map 

 

Para melhor entendimento de todo o processo de análise, foram elaboradas 

tabelas parciais dos índices de conectividade e integração. No final deste item existe 

uma tabela que reúne todos os valores para melhor visualização e comparação dos 

resultados. 

Na análise dos all-line maps da Praça Atual, observa-se visualmente que os 

eixos mais conectados (Figura 57, p. 158) coincidem com os mais integrados (Figura 

58, p. 164) do sistema. Esta condição costuma ser vista na literatura como um 

indício de legibilidade do sistema espacial, que favorece a orientação32 (Tabela 04), 

neste caso, reforçando os percursos transversal norte-sul e longitudinal leste-oeste 

que não atravessam a praça em toda a sua extensão. 

 

Tabela 04 - Valores parciais dos índices de conectividade e integração HH da Praça Atual 
All-line Map Mínima Média Máxima 

Conectividade 9 117.36 337 

Integração 1.88043 3.50383 6.29365 
Fonte: a autora, 2012. 

 

Na Proposta 01, conforme Tabela 05, nota-se, que em relação à Praça Atual, 

houve um aumento de todos os valores mínimos, médios e máximos em ambos os 

tipos de grafos utilizados, exceto para conectividade mínima, que é igual a 5. 

Visualmente, nota-se que na Proposta 01 não ocorre coincidência entre os 

eixos mais conectados e integrados (Figuras 59 e 60, respectivamente, p. 158). Na 

nova configuração espacial, há um deslocamento das linhas mais conectadas da 

área central (ver Praça Atual) para as extremidades correspondentes às regiões 

nordeste e sudeste.  

Com relação à integração, há uma maior distribuição dos eixos mais 

integrados. A concentração que existia na área central agora está distribuída nos 

dois eixos transversais e nos longitudinais periféricos. No passeio longitudinal e no 

                                                           
32

 As discussões acerca da Praça Atual estão mais detalhadas na seção 3 - estudo de caso. 
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lado oeste, observou-se uma predominância de cores amareladas, onde, apesar de 

uma maior distribuição da integração, os índices estão próximos acima do sistema. 

 

Tabela 05 - Valores parciais dos índices de conectividade e integração HH da Proposta 01 
All-line Map Mínima Média Máxima 

Conectividade 5 168.072 375 

Integração 2.14389 3.72786 6.27919 
Fonte: a autora, 2012. 

 

Fazendo um paralelo com os valores da Praça Atual, a Proposta 02 possui os 

números de conectividade (Figura 61, p. xxx) e integração (Figura 62, p. 158) 

superiores, exceto na conectividade mínima e na integração máxima (Tabela 06, 

adiante). O principal efeito foi uma melhor distribuição da acessibilidade topológica, 

pois o valor da conectividade e integração médias são maiores. 

Na leitura gráfica, verifica-se uma distribuição maior das linhas mais 

conectadas por toda a praça, e com concentrações a nordeste, sudoeste e noroeste. 

No mapa de integração, a distribuição também acontece, de modo que as periferias, 

representadas pelas calçadas limítrofes, e os dois eixos transversais possuem cores 

vermelha e laranja.  

 

Tabela 06 - Valores parciais dos índices de conectividade e integração HH da Proposta 02 
All-line Map Mínima Média Máxima 

Conectividade 5 162.912 414 

Integração 2.14073 3.74896 6.22695 
Fonte: a autora, 2012. 

 

Os passeios em cores amareladas e amarelo-esverdeadas, que 

correspondem em torno de 45% em termos de área pedestrianizada, são 

indicadoras de bons níveis de integração. Os demais matizes se apresentam com 

valores próximos ou até menores que a média do sistema. 

Na terceira proposta de intervenção, os valores de conectividade (Figura 63, 

p. 158) e integração (Figura 64, p. 158), se comparados aos obtidos na Praça Atual, 

são maiores, com ressalva apenas para a integração máxima, que é menor (cf. 

Tabela 07). 

Tabela 07 - Valores parciais dos índices de conectividade e integração HH da Proposta 03 
All-line Map Mínima Média Máxima 

Conectividade 5 166.553 414 

Integração 2.14165 3.70178 6.20839 
Fonte: a autora, 2012. 
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Os mapas axiais de todos os eixos da Proposta 03 mostram-se de maneira 

diferente daqueles que se referem à Praça Atual. Na conectividade, os eixos mais 

conectados se apresentam com maior intensidade à nordeste, noroeste e sudoeste. 

Quanto à integração, nas bordas periféricas opostas (norte e sul) e eixos 

transversais que as interligam, possuem cores mais quentes. Enquanto que nas 

áreas centrais as linhas se apresentam como intermediárias na escala cromática, 

isso sinaliza uma proximidade da média do sistema, porém não inferior a esta. 

A Tabela 08, a seguir, mostra os valores da conectividade e integração da 

Praça Atual e das três propostas de intervenção projetual. Os números que constam 

nesta relação são representativos e demonstram que em todas as propostas de 

projeto conseguiu-se obter índices de conectividade e integração axial em sua 

maioria superiores aos apresentados pela praça com a sua configuração atual. Isto 

permite dizer que em todas as propostas houve uma melhor distribuição dos eixos 

mais integrados e, consequentemente, uma melhor distribuição do fluxo e 

diminuição das áreas segregadas, sendo que na Proposta 02 o valor de integração 

média mostrou-se melhor que nas outras propostas. Portanto, o efeito conseguido 

foi mais o de reduzir a segregação existente, o que vai ao encontro dos objetivos 

deste trabalho. 

 

Tabela 08 - Conectividade e Integração HH da Praça Atual e Propostas 01, 02 e 03, considerada a 
representação all-line 
All-line Map Praça Atual Proposta 01 Proposta 02 Proposta 03 

Conectividade Mínima 9 5 5 5 

Média 117.36 168.072 162.912 166.553 

Máxima 337 375 409 414 

Integração  Mínima 1.88043 2.14389 2.14073 2.14165 

Média 3.50383 3.72786 3.74896 3.70178 

Máxima 6.29365 6.27919 6.22695 6.20839 
Fonte: a autora, 2012. 

 

4.3.1.2 Mapas axiais de um só eixo 

 

Para a verificação dos pontos específicos de intervenção de cada modificação 

no traçado da Praça Marechal Deodoro, trabalhou-se com mapas axiais de um só 

eixo. A mudança de All-line Map para mapa de um eixo ocorreu em virtude da maior 

facilidade de identificação das linhas analisadas durante os diagnósticos. Assim, 
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avaliou-se cada proposta em separado, comparando-se os valores dos pontos de 

intervenção com a média de seu sistema correspondente. 

Na situação da Praça Atual, os mapas axiais de um eixo, os valores mínimos, 

médios e máximos para conectividade (Figura 65, p. 159) e integração HH (Figura 

66, p. 159) estão dispostos na Tabela 09, na página posterior. Com relação ao 

número de conexões, observa-se que somente os pontos 03 e 04 possuem valores 

maiores que a média do sistema. Em termos de integração axial dos nove locais de 

intervenção, apenas cinco apresentam índices acima da média. Porém, todos 

bastante inferiores à máxima que é de 3,86959. 
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Tabela 09 - Conectividade e Integração HH da Praça Atual. Sistema e locais de intervenção 
Praça Atual – Mapa Axial – Um Eixo Conectividade Integração 

Sistema Mínima 2 0.946814 

Média 9.72603 2.26785 

Máxima 22 3.86959 

Locais de 
Intervenção 

Local de intervenção 01 4 2.13601 

Local de intervenção 02 7 2.42729 

Local de intervenção 03 18 2.93408 

Local de intervenção 04 22 3.03411 

Local de intervenção 05 8 2.28206 

Local de intervenção 06 7 1.99255 

Local de intervenção 07   

Local de intervenção 08   

Local de intervenção 09 7 2.44956 
Fonte: a autora, 2012. 

 

Com as alterações no traçado da praça para a Proposta 01, ocorreu o 

aumento significativo dos valores de conectividade, sobretudo a média (Figura 67, p. 

159). Nota-se que os pontos de intervenção 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09 estão acima 

da média do sistema, e que metade destes possui números que variam entre 15 e 

16 (Tabela 10). 

 

Tabela 10 - Conectividade e Integração HH da Proposta 01. Sistema e locais de intervenção 
Proposta 01 – Mapa Axial – Um Eixo Conectividade Integração 

Sistema Mínima 2 1.22673 

Média 12.1212 2.40113 

Máxima 23 4.1726 

Locais de 
Intervenção 

Local de intervenção 01 7 2.91876 

Local de intervenção 02 13 2.87626 

Local de intervenção 03 16 2.59872 

Local de intervenção 04 16 2.63337 

Local de intervenção 05 15 3.46496 

Local de intervenção 06 15  2.39882 

Local de intervenção 07 11 2.36059 

Local de intervenção 08 19 2.47912 

Local de intervenção 09 17 2.91876 
Fonte: a autora, 2012. 

 

Na integração (Figura 68, p. 159), todos os pontos estão acima da média do 

sistema, exceto os pontos 06 e 07 (Tabela 10), que se apresentam baixos. Já o 

ponto 07, que se trata de um novo percurso, apresenta índice menor que os demais, 

devido à sua configuração e localização na extremidade da Praça Marechal 

Deodoro. No entanto, isto não foi considerado como uma fragilidade para o projeto, 

na medida em que o gradil foi retirado neste local, e esta região do espaço público 
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pode configurar-se como uma área de boa visibilidade (cf. seção 5) para o usuário 

que chega à Praça. 

Na Proposta 02, dois locais de intervenção - 01 e 06 - têm conectividade 

abaixo da média (cf. Figura 69, p. 159), sendo que, dentre os demais pontos que 

estão acima da média, os pontos 02, 04, 05, 08 e 09 possuem valores entre 16 e 19. 

Quanto à integração (Figura 70, p. 159), dos nove pontos de intervenção, seis 

estão acima da média do sistema (Tabela 11). Os pontos 06, 07 e 08 apresentam 

valores abaixo da média, sendo que os pontos 06 e 07 se mantêm abaixo da média 

assim como na Proposta 01. Entende-se que apesar do ponto 08 estar em posição 

inferior à média, estes não prejudicam o desempenho da acessibilidade dos 

usuários, pois as configurações dos passeios aos quais estão inseridos 

permanecem as mesmas.  

Esta situação ocorreu em virtude da mudança de forma - retilínea para 

sinuosa - do passeio onde o ponto 06 está inserido. No entanto, esta alteração foi 

vista como positiva, pela autora, em termos de desenho de projeto urbano, pois na 

discussão dos “prós e contras”, o desfecho foi de sacrificar a maximização da 

acessibilidade em prol da criação de “recantos pitorescos”, onde o efeito surpresa 

pode ser aproveitado na criação de cenários urbanos, na medida em que a praça 

também é tida como um “bosque urbano” face às suas dimensões. Resumindo, 

optou-se por uma percepção de ordem simbólica-subjetiva em detrimento da outra 

opção de ordem funcional-objetiva. 

 

Tabela 11 - Conectividade e Integração HH da Proposta 02. Sistema e locais de intervenção 
Proposta 02 – Mapa Axial – Um Eixo Conectividade Integração 

Sistema Mínima 2 1.20825 

Média 11.8361 2.42281 

Máxima 24 3.84206 

Locais de 
intervenção 

Local de intervenção 01 6 2.81077 

Local de intervenção 02 19 3.25638 

Local de intervenção 03 14 2.64379 

Local de intervenção 04 16  2.54308  

Local de intervenção 05 16 3.42338 

Local de intervenção 06 9 1.91415 

Local de intervenção 07 12 2.01527 

Local de intervenção 08 19 2.37254 

Local de intervenção 09 19 3.25638 

Fonte: a autora, 2012. 
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Na Proposta 03, os valores de conectividade (Figura 71, p. 159) e integração 

(Figura 72, p. 159) apresentam índices máximos do sistema mais elevados que na 

Praça Atual e demais propostas. 

Apesar do aumento dos valores, nesta proposta existem quatro locais de 

intervenção (01, 04, 06 e 07) com números abaixo da média quanto à conectividade. 

Com relação à integração, também são identificados quatro locais (04, 06, 07 e 08) 

que possuem seus valores abaixo da média do sistema (ver Tabela 12). Nota-se a 

repetição, pela terceira vez, dos pontos 06 e 07, os quais apresentam as mesmas 

características que possuem nas propostas anteriores.  

O ponto de intervenção 04 é o único local que diferencia as Proposta 02 e 03 

em termos de soluções de desenho. Conclui-se que esta alteração de desenho na 

praça se traduz como prejudicial ao desempenho da acessibilidade topológica, pois 

promove a ruptura brusca de um passeio consolidado, trazendo prejuízos à 

distribuição do fluxo de pessoas, com o possível surgimento de um passeio informal.  

 

Tabela 12 - Conectividade e Integração HH da Proposta 03. Sistema e locais de intervenção 
Proposta 03 – Mapa Axial – Um Eixo Conectividade Integração 

Sistema Mínima 2 1.25777 

Média 13.2083 2.46674 

Máxima 26 4.31234 

Locais de 
intervenção 

Local de intervenção 01 8 3.06037 

Local de intervenção 02 14 2.92555 

Local de intervenção 03 16 2.6249 

Local de intervenção 04 6 2.12173 

Local de intervenção 05 18 3.57043 

Local de intervenção 06 9 2.33018 

Local de intervenção 07 7 2.26655 

Local de intervenção 08 21 2.39747 

Local de intervenção 09 23 3.11784 
Fonte: a autora, 2012. 

 

Na Tabela 13, a seguir, estão reunidos os valores de conectividade e 

integração axiais para todos os pontos de intervenção na Praça Atual e nas 

propostas. Os valores de conectividade e integração aumentam em sua maioria com 

a reestruturação espacial representada em cada projeto. Isso implica dizer que os 

projetos responderam positivamente às solicitações de desempenho, na medida em 

que os valores médios de conectividade e integração aumentaram em todas as 

propostas.  
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Consequentemente, há uma maior distribuição da acessibilidade topológica 

sem prejuízo aos principais eixos existentes da praça, que não perderam sua 

importância. Isto é tido como positivo, pois as áreas segregadas diminuíram. As 

regiões da praça que apresentaram índices abaixo da média também são 

consideradas como relevantes para o funcionamento pleno de algumas atividades 

dentro do espaço público que necessitam de menor fluxo de pessoas, tais como: 

descanso, contemplação, leitura ou o simples fato de conversar. 

 

Tabela 13 - Conectividade e Integração HH da Praça Atual e Propostas 01, 02 e 03. Locais de 
intervenção 
Mapa Axial – Um Eixo Praça 

Atual 
Proposta 

01 
Proposta 

02 
Proposta 

03 

Conectivitade Mínima 2 2 2 2 

Média 9.72603 12.1212 11.8361 13.2083 

Máxima 22 23 24 26 

Local de intervenção 01 4 7 6 8 

Local de intervenção 02 7 13 19 14 

Local de intervenção 03 18 16 14 16 

Local de intervenção 04 22 16 16  6 

Local de intervenção 05 8 15 16 18 

Local de intervenção 06 7 15  9 9 

Local de intervenção 07  11 12 7 

Local de intervenção 08  19 19 21 

Local de intervenção 09 7 17 19 23 

Mapa Axial – Um Eixo Praça 
Atual 

Proposta 
01 

Proposta 
02 

Proposta 
03 

Integração Mínima 0.946814 1.22673 1.20825 1.25777 

Média 2.26785 2.40113 2.42281 2.46674 

Máxima 3.86959 4.1726 3.84206 4.31234 

Local de intervenção 01 2.13601 2.91876 2.81077 3.06037 

Local de intervenção 02 2.42729 2.87626 3.25638 2.92555 

Local de intervenção 03 2.93408 2.59872 2.64379 2.6249 

Local de intervenção 04 3.03411 2.63337 2.54308  2.12173 

Local de intervenção 05 2.28206 3.46496 3.42338 3.57043 

Local de intervenção 06 1.99255 2.39882 1.91415 2.33018 

Local de intervenção 07  2.36059 2.01527 2.26655 

Local de intervenção 08  2.47912 2.37254 2.39747 

Local de intervenção 09 2.44956 2.91876 3.25638 3.11784 
Fonte: a autora, 2012. 

 

A retirada de parte dos gradis possibilitou criar e remodelar alguns passeios, 

conforme as estratégias de ação. Essa nova condição, por sua vez, tornou a praça 

mais acessível fisicamente, ou seja, mais permeável do ponto de vista da Sintaxe 

Espacial. Apesar de muito semelhantes, as propostas de intervenção se diferenciam 
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em alguns pontos específicos, que, consequentemente, apresentam valores 

distintos. Isso é o que caracteriza cada proposta.  

 

4.3.1.3 Agentes computacionais 

 

Com o objetivo de simular o movimento humano no espaço, foram utilizados 

agentes computacionais: fez-se um comparativo entre a Praça Atual e as propostas 

de projeto, para, ao final do processo, verificar como os usuários possivelmente 

ocupariam o espaço público se ou quando estiverem caminhando. Na observação 

dos agentes, constatou-se que na interpretação da movimentação dos autômatos há 

uma correlação entre a estrutura espacial existente e os principais percursos 

utilizados pelos usuários da Praça (seção 3). 

Os autômatos concentram-se nos dois eixos estruturadores (longitudinal e 

transversal) e nos percursos que dão acesso aos demais portais. Porém, as áreas 

mais segregadas também são mais carentes da presença de agentes (Figura 73, p. 

160). Nas observações realizadas durante a fase de levantamento de campo, a 

concentração de pessoas em movimento corresponde à concentração de agentes.  

Nas propostas de projeto (Figuras 74, 75 e 76, p. 160), constatou-se que com 

as intervenções houve um deslocamento dos agentes para os pontos onde se 

procederam as intervenções. Houve também uma maior distribuição dos agentes em 

situação de projeto nos outros pontos e uma concentração destes no lado oeste, 

privilegiando o movimento e as atividades desenvolvidas no local. A simulação 

indica que há uma possibilidade de concentração de usuários nestes pontos após 

uma possível implantação de uma das propostas do projeto de intervenção de 

acordo com a configuração espacial.  

Em todas as propostas de projeto, constatou-se que houve uma maior 

permeabilidade. Esta característica confere mais opções de percurso, que implica 

dizer que há um maior número de possibilidades de acesso ao espaço público.  

Não se teve o objetivo de que toda a praça obtivesse os maiores índices de 

acessibilidade e visibilidade em sua totalidade, haja vista que, devido às variadas 

funções existentes (passagem, descanso, contemplação etc.), o objetivo o foi de 

calibrar os níveis de acessibilidade e visibilidade para favorecer requisitos distintos 

quanto ao movimento e à copresença. 
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A Proposta 01 apresenta um menor número de intervenções, porém, com 

índices de conectividade e integração aceitáveis. Quanto à observação dos agentes, 

houve uma maior distribuição destes, que foi atendida satisfatoriamente, se 

comparados os resultados desta proposta com os da Praça Atual.  

Já na Proposta 02, houve uma remodelação de um passeio em relação à 

proposta anterior, correspondente ao ponto de intervenção 06. A ideia central desta 

mudança de um passeio mais retilíneo para um sinuoso, visto que a sinuosidade dos 

passeios é uma característica marcante, tirou-se partido da configuração inicial da 

praça.  

Com relação à Proposta 03, os índices de desempenho quanto à 

acessibilidade apresentaram-se com valores maiores. Nesta, há uma ruptura de um 

percurso considerado (ponto de intervenção 04) considerado importante para o 

desempenho e para o desenho da praça, como se observou nos resultados dos 

mapas axiais no item anterior. Isto coincidiu com a interrupção do movimento dos 

agentes no sentido sudeste-noroeste, que antes coexistia com os demais. Nesta 

rota, foi constatada uma movimentação considerável de pessoas em certas horas do 

dia, durante a fase de levantamento de campo.  

As orientações do IPHAN-PI (2012) também são pela não modificação deste 

passeio, alegando que esta ruptura iria prejudicar a integridade do local, e que um 

caminho informal permaneceria neste local específico em virtude do hábito dos 

usuários. 

 

4.4 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

O diferencial entre a Praça Atual e o Projeto de Intervenção consiste no 

desenho de traçados, na tentativa de se obter melhores índices em termos de 

acessibilidade e visibilidade, os quais são indicadores de que as alterações 

responderiam positivamente ao objetivo do projeto.  

A movimentação de pedestres é influenciada por diversos fatores; a definição 

do percurso a ser realizado depende primeiramente da percepção de um lugar e, 

logo depois, das alternativas de circulação. A entrada e saída de um local são 

constituídas por uma sucessão espacial e as opções de percurso compõem as 

possibilidades de circulação que um ambiente oferece aos usuários. 
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A presença de áreas mais integradas com baixa ou alta visibilidade e locais 

segregados com índices expressivos ou não de visibilidade estimulam usos variados 

em um ambiente; no caso deste trabalho, o da Praça Marechal Deodoro. Isso 

ocasiona uma diferenciação nos padrões de uso do espaço público, permitindo a 

copresença de pessoas de classes e objetivos distintos, aumentando a possibilidade 

de um efeito surpresa. 

Os resultados obtidos através da análise morfológica da Praça Atual e das 

três propostas de projeto indicaram que a Proposta 02 apresenta-se satisfatória 

quanto aos índices de integração, pois apresenta valores médios superiores às 

outras propostas de projeto. Nesta proposta, há uma melhor distribuição do fluxo e, 

consequentemente, diminuição da segregação espacial nos locais onde esta 

segregação foi considerada elevada (ver Tabela 11). A Proposta 02, na observação 

do comportamento dos agentes computacionais, ocorreu uma maior distribuição. Na 

simulação do comportamento humano, constata-se o que os mapas axiais 

indicavam, ou seja, que as áreas que continuaram mais segregadas, apesar da 

melhoria dos índices, continuam menos integradas do que a média, podendo, numa 

visão otimista, ser propícias para atividades que requerem mais discrição e/ou 

concentração. Portanto, considera-se que a Proposta 02 responde bem às 

solicitações de desempenho e atende às diretrizes projetuais. 

No mês de maio de 2012, foi realizada uma consulta prévia sobre três 

propostas de projeto no IPHAN-PI (2012). A finalidade foi apresentá-las e obter 

informações sobre os projetos no que tange à legislação referente ao patrimônio. O 

órgão fez observações pertinentes e considerou que a Proposta 02 foi a que melhor 

atendeu às orientações em termos de intervenção física em um espaço público de 

valor patrimonial. 

Devido a esses dois fatores - bom desempenho em termos de ASE e 

indicação do IPHAN-PI -, escolheu-se a Proposta 02 para a intervenção projetual na 

Praça Marechal Deodoro. 
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5 MEMORIAL PROJETUAL PARA A PRAÇA MARECHAL DEODORO  

 

Esta seção apresenta o memorial descritivo do Projeto de Intervenção 

realizado para a Praça Marechal Deodoro, que é resultado prático das reflexões 

teóricas apresentadas na seção 2 desta dissertação. Na caracterização da proposta, 

são abordados os itens: estruturação espacial, vegetação, sistema viário, 

pavimentos, mobiliário urbano e iluminação. Assim, detalha-se a proposta 

selecionada para desenvolvimento final, conforme apresentado na seção 4. 

Após a escolha da Proposta 02, a partir de agora denominada “Projeto de 

Intervenção”, pelos motivos já expostos na seção anterior, passa-se ao 

detalhamento da mesma. Para complementação do estudo, a análise gráfica visual 

(VGA) foi utilizada para fazer a correlação entre as propriedades visuais da Praça 

Atual e o Projeto de Intervenção. 

Através dos gráficos de visibilidade empregados para verificar a 

acessibilidade visual da praça, foi possível identificar as áreas mais visíveis pelo 

pedestre observador (altura de 1,50m) por meio de um sistema de barreiras visuais. 

Para melhor percepção da visibilidade local e comparação dos resultados, foram 

utilizadas as variações de dia e noite tanto para a Praça Atual como para o Projeto 

de Intervenção. 

O conjunto de barreiras visuais é composto pelos elementos físicos da praça 

que não foram alterados em projeto33 (Figura 77, p. 161), bem como do gradil (este 

removido em parte), e pelos veículos presentes nos estacionamentos do entorno. 

Nas análises, foram desconsiderados todos os tipos de rotas,34 tanto para pedestres 

como para veículos.  

Como as comparações dos gráficos foram realizadas de acordo com as horas 

do dia - período diurno versus noturno -, a diferenciação entre as barreiras está na 

presença ou não de veículos estacionados. Durante o dia, considerou-se 100% de 

ocupação dos estacionamentos e em horário de pico, enquanto que à noite a 

presença de automóveis parados foi desconsiderada no conjunto de barreiras 

visuais. Isso se deve ao fato que as edificações do entorno da praça funcionam 

apenas no período diurno, sendo reduzida a probabilidade de haver veículos 

                                                           
33

 Elementos não alterados em projeto: a maioria das árvores, Teatro de Arena, monumento da 
Coluna Saraiva, estátuas, edificações do entorno. 

34
 Tipos de rotas: neste caso, refere-se ao conjunto de todos os passeios realizados pelos pedestres 
e a malha viária existente no entorno da Praça. 
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estacionados no período noturno, mesmo existindo um trânsito pequeno no local 

neste período.  

O comparativo entre os gráficos de visibilidade da Praça Atual e do Projeto de 

Intervenção (Figuras 78, 79, 80 e 81, p. 162) mostra variações entre os valores de 

conectividade visual tanto para o dia como para noite (cf. Tabela 14). Quanto à 

integração visual, a variação - dia e noite - aumenta (cf. Tabela 15), tanto para a 

Praça Atual como para o Projeto de Intervenção (cf. Figuras 82, 83, 84 e 85, p. 163). 

Esta situação é desejável, pois, antes, as áreas mais visíveis correspondiam às ruas 

do entorno. No Projeto, nota-se que, além do eixo transversal, há aumento da 

visibilidade e melhor distribuição das regiões mais visíveis da praça, que são 

intensificadas nas simulações para a noite. O que é demonstrado através do 

aumento numérico tanto da conectividade como da integração visual médias. 

 

Tabela 14 - Conectividade visual da Praça Atual e da proposta de projeto para a Praça Marechal 
Deodoro 

Conectividade Visual 

Dia  Atual Proposta Noite Atual Proposta 

Mínima 2 2 Mínima 4 4 

Média 990.865 1106.37 Média 1147.49 1389.78 

Máxima  3221 3051 Máxima  3433 3441 
Fonte: a autora, 2012. 

 

Tabela 15 - Integração visual da Praça Atual e da proposta de projeto para a Praça Marechal 
Deodoro 

Integração Visual  

Dia  Atual Proposta Noite Atual Proposta 

Mínima 3.2591 3.41996 Mínima 3.6267 4.03639 

Média 6.9139 7.67596 Média 7.29717 8.5973 

Máxima  11.6008 11.8941 Máxima  12.1597 12.9707 
Fonte: a autora, 2012. 

 

Na observação dos VGAs, nota-se uma variação cromática entre as cores 

mais quentes, localizadas nas extremidades da praça e no entorno, até chegar às 

mais frias, concentradas no interior da Praça Atual. 

Com a remoção de parte dos gradis no Projeto de Intervenção, há um 

aumento considerável das áreas mais avermelhadas, alaranjadas e amareladas. A 

partir desta constatação, depreende-se que as intervenções realizadas no espaço 

público contribuem para o aumento da visibilidade do usuário; percebe-se que o 

gradil é uma barreira física considerável existente na Praça (respeitando-se as 
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limitações do software35), e isso justifica a queixa dos usuários sobre a sensação de 

confinamento. 

A condição máxima de visibilidade se apresenta no Projeto de Intervenção 

durante a noite. Porém, na execução do projeto de intervenção, esta condição não 

seria aproveitada pela maioria dos usuários, haja vista que há um decréscimo na 

quantidade de pessoas que frequentam o local e nas atividades da área, na medida 

em que as atividades do entorno tendem a não acontecer, pois estão fechadas neste 

período. 

Na observação das ruas do entorno, constata-se que os valores de integração 

visual são maiores que na Praça propriamente dita, os quais correspondem aos 

eixos mais integrados nos mapas axiais nas escalas locais e globais do sistema 

(seção 3). Estas áreas mais integradas e visíveis também correspondem à realidade 

local, confirmada pelas observações in loco.  

Ao contrário do lado norte da Praça Atual, a Rua Areolino de Abreu, onde 

existe um tráfego intenso de ônibus, devido ao Terminal Integração, no lado sul, que 

correspondente à Rua Coelho Rodrigues, há uma concentração de 

estacionamentos, os quais dão suporte aos prédios públicos, como a PMT, entre 

outros. Atualmente, são realizados manifestações e reuniões populares nesta região 

do entorno do lado sul da Praça Marechal Deodoro (cf. Figura 86 e 87, p. 164). 

Como exposto acima, este trecho - entre o espaço público e as edificações - 

apresenta bons índices de acessibilidades topológica e visual. No Projeto de 

Intervenção, aproveitou-se deste potencial para transformar a área em local 

preferencialmente destinado aos pedestres. A alternativa projetual encontrada foi 

utilizar-se dos moderadores de tráfego (traffic calming),36 que são elementos físicos 

utilizados para abrandar ou proibir a passagem de veículos automotores. 

Segundo Esteves (2003, p. 52), a aplicação dos moderadores de tráfego 

prevê alguns benefícios ao local: 

                                                           
35

 Para fins de facilitar a simulação, o gradil foi representado como uma barreira sólida, apesar de se 
ter o conhecimento de que se trata de um elemento vazado - com dimensões difíceis de serem 
reconhecidas pelo Depth Map. A representação das grades existentes nas dimensões reais poderia 
prejudicar a simulação. 

36
 Traffic Calming: é uma técnica que tem sido aceita, principalmente em países europeus mas 
também, mais recentemente nos Estados Unidos, Austrália e, de maneira ainda incipiente, no Brasil 
(no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e em outras cidades) como capaz de proteger as áreas 
urbanas dos efeitos nocivos do tráfego de veículos, desde que aplicada de forma adequada ao 
ambiente (ESTEVES, 2003, p. 49) 
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a) melhoria das condições de segurança e conforto para os usuários mais 

vulneráveis do ambiente viário, incluindo pedestres, ciclistas e pessoas 

com mobilidade reduzida,  

b) redução da ocorrência e a severidade dos acidentes;  

c) desencorajar o uso não essencial da via, principalmente pelo tráfego de 

passagem de veículos motorizados;  

d) melhoria das condições ambientais do espaço viário, proporcionando 

possibilidades de implantação de projetos urbanísticos e paisagísticos. 

O autor afirma que as diretrizes acima têm como consequências: “[...] 

devolver ao cidadão o espaço público das cidades, possibilitando o melhor 

desenvolvimento de uma identidade urbana, e uma sensação de bem estar para 

pedestres e outros usuários das vias, facilitando ainda sua organização social” 

(ESTEVES, 2003, p. 52). 

No caso deste Projeto de Intervenção, optou-se por criar artifícios (faixas 

elevadas, revestimentos de piso diferentes do asfalto comumente usado, semáforos, 

placas informativas) que diminuíssem a velocidade dos automóveis no dia a dia. 

Quando necessário, em alguns momentos, ocorrerá a proibição total da passagem 

de veículos no local, como na realização de eventos, manifestações, feiras, épocas 

que o movimento de pessoas aumenta.37  

Como exemplo em Teresina, temos as ruas Simplício Mendes e Álvaro 

Mendes (Figuras 88 e 89, p. 164) no centro da cidade, em que os moderadores de 

tráfego foram aplicados, tais como: pavimentação em bloco intertravado, utilização 

de baias, faixas elevadas e sinalização. Estas ruas são importantes corredores 

comerciais na área central e o pedestre passou a ter prioridade no trânsito após o 

emprego dos moderadores de tráfego. Durante o período de datas comemorativas - 

dia das mães, namorados, natal etc. -, quando o movimento de pessoas aumenta 

consideravelmente, o trânsito de veículos é proibido. 

As principais mudanças planejadas para o local são: 

a) equiparação entre os níveis da caixa da rua e das calçadas existentes; 

b) criação de rampas de acesso para a área mais elevada; 

c) criação de baias próximas às faixas de pedestres; 

                                                           
37

 O movimento de pessoas aumenta bastante no centro de Teresina com a proximidade de datas 
comemorativas: natal, dia das mães. Enfim àquelas datas em que o comércio tende a aumentar as 
vendas. 
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d) substituição das sarjetas comuns por sarjetas fechadas e em concreto; 

e) substituição da pavimentação asfáltica por paralelepípedo específico para 

áreas de estacionamento e circulação viária; 

f) demarcação das áreas de estacionamento com pintura; 

g) criação de guarda-corpo em alguns pontos nas laterais da Praça para 

delimitar a área destinada aos veículos; 

h) melhoria da sinalização local. 

Com estas ações de projeto, pretendeu-se criar uma área adjacente à Praça 

Marechal Deodoro (lado sul) que servisse de suporte para atender às necessidades 

existentes no local (Figuras 90, 91 e 92, p. 165) e (Figuras 93, 94 e 95, p. 166). Além 

disso, procurou-se preservar o espaço público, na medida em que este novo trecho 

proporciona um deslocamento de atividades, atualmente realizadas no interior da 

Praça (feiras, ações comunitárias, eventos) que ocupam os passeios e invadem os 

canteiros (cf. Figuras 86 e 87, p. 164).  

Outro aspecto positivo que resultou desta decisão projetual foi a sensação de 

amplitude visual da Praça, pois seus limites físicos ampliaram-se com a equiparação 

dos níveis e mudança de pavimentos.  

Durante a elaboração deste trabalho, cogitou-se a retirada dos 

estacionamentos do entorno do espaço público, na medida em que estes criam um 

vazio contíguo à praça. Isto implicaria em uma indicação de um novo local de 

estacionamento público no centro da cidade. Assim foram feita as análises de 

visibilidade considerando os estacionamentos e uma solução projetual para o 

problema foi a adoção dos traffic calming e a proibição de movimento veicular e 

estacionamento no entorno da praça quando houverem eventos ou em épocas 

festivas.  

Destacamos que se faz necessário um maior estudo da mobilidade da praça e 

seu entorno, incluindo também a discussão sobre a inserção de ciclovias. Neste 

projeto não foi contemplado este aspecto, pois este demandava uma reflexão mais 

ampliada que abrangesse uma área maior que apenas a praça. 

O valor histórico e a localização da Praça, no centro antigo, fazem dela o 

jardim histórico mais importante de Teresina. Segundo o IPHAN-PI (2012), em 

qualquer intervenção física neste espaço público, devem-se respeitar os princípios 

da autenticidade e integridade.  
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O Projeto de Intervenção na Praça da Bandeira consistiu na reestruturação da 

configuração espacial que melhorasse o desempenho das propriedades espaciais 

quanto à acessibilidade física e visual, baseadas nas diretrizes projetuais elaboradas 

(seção 3). O limite de atuação está nas orientações do IPHAN-PI sobre o espaço 

público (Anexo A).  

Quanto às intervenções dentro na praça propriamente dita, elas estão 

distribuídas por intervenção, conforme a Figuras 96, 97, 98, 99 e 100 (p.167). 

Além destas intervenções, outras ações de projeto foram empregadas no 

entorno da praça, como: 

a) melhoria da infraestrutura (pavimentos, sistema viário, mobiliário urbano e 

iluminação); 

b) criação de áreas de convívio; 

c) elaboração de projeto paisagístico adequado à vegetação existe; 

d) emprego dos moderadores de tráfego (lado sul da Praça) mencionados 

anteriormente. 

Sobre a relação com o Rio Parnaíba, já comentada anteriormente na seção 3, 

o ideal seria restabelecer a relação perdida entre o rio e a praça. Porém, esta foge 

ao alcance deste trabalho. Mesmo assim, por meio das observações in loco, sugere-

se o tratamento do térreo da edificação Shopping da Cidade, de maneira a torná-la 

mais permeável, com a retirada dos boxes e manutenção dos pilotis. 

Quanto à pavimentação da Praça Atual, da década de 1965, encontram-se 

pavimentos em pedra portuguesa branca e preta e bloco hexagonal somente na 

área próxima à Coluna Saraiva e às calçadas externas. Os demais passeios são 

revestidos por blocos intertravados na cor natural - presentes nos eixos longitudinal 

e transversal -, e no restante dos percursos encontra-se o cimentado com junta de 

madeira, que foi inserido na Praça em 2006, na última reforma realizada pela PMT.  

Os pavimentos mais antigos foram preservados, sendo necessários apenas 

alguns reparos de manutenção. Devido ao bom estado de conservação, os blocos 

intertravados foram mantidos.  

A escolha dos demais tipos de pavimentos rígidos38 para o Projeto de 

Intervenção teve como condicionantes técnicos aspectos como: “resistência a 

                                                           
38

 Pavimentos rígidos são pavimentos cuja superfície normalmente se constitui por uma laje, que 
pode ser moldada no próprio local ou pré-moldada; neste caso, as cargas se distribuem pela 
resistência à flexaçao da peça. Pavimentos flexíveis são tipos de pavimentos cuja flexibilidade se 
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cargas; estabilidade às variações de temperaturas e umidade; resistência ao 

rolamento; atrito (em caso de chuva); cor; permeabilidade à água custo de 

construção; durabilidade e custo de manutenção” (MASCARÓ, 2008, p. 108). 

Além disso, os novos pavimentos necessitam estar em harmonia com os 

existentes, fazendo parte de um todo (respeito à integridade). Porém, precisam 

possuir algum tipo de destaque, seja no material, cor, textura ou arranjo espacial, 

para que seja perceptível aos usuários a intervenção (respeito à autenticidade). Isso 

se deve ao fato de que a Praça é detentora de valor patrimonial. 

Destarte, trabalhou-se com tipos de pisos que já existiam no local, como a 

pedra portuguesa e o bloco intertravado, porém, em cores e arranjos diferentes, 

criando uma paginação de piso nova. Outro piso utilizado para substituir as áreas 

cimentadas foi o ladrilho hidráulico, nas cores vermelha e natural, por apresentar 

boa resposta quanto aos aspectos técnicos listados acima, além de ser comumente 

utilizado em projetos de praças implantados pela PMT. 

Nos locais de convívio e descanso, localizados nos canteiros da Praça, onde 

o fluxo de pessoas tende a ser menor, o tipo de pavimento utilizado foi a placa de 

concreto de 60x60 cm, em cor natural. Estes foram assentados de maneira irregular, 

isto é, sem rigidez formal, a fim de criar uma harmonia entre esses locais e o 

paisagismo proposto.  

Outro elemento importante identificado no espaço público em tela foi o extrato 

arbóreo existente. A vegetação foi sendo consolidada ao longo dos anos, de acordo 

com as reformas realizadas (cf. Figura 16, p. 145), de modo que se tornou uma 

característica relevante, contribuindo para os aspectos ambientais, além de compor 

a paisagem urbana da cidade. Assim, a Praça se apresenta como mais uma área 

verde da cidade e confirma o codinome de “Cidade Verde” atribuído a Teresina pelo 

poeta Coelho Neto, devido à quantidade dessas áreas existentes.  

No que tange aos aspectos paisagísticos, a Praça apresenta vegetação, em 

sua maioria, de médio porte e copas densas (Tabelas 16 e 17). Constatou-se 

também que não houve um planejamento quanto ao plantio, conservação e 

manutenção da vegetação para composição de um paisagismo mais elaborado ao 

longo dos anos. 

                                                                                                                                                                                     
obtém do encaixe das partículas que o pavimento, as quais podem estar ligadas ou não por um 
material que as aglomere. Exemplos: brita, cascalhos, pó de tijolo. Pavimentos semiflexíveis 
combinam características dos dois tipos de pavimentos anteriores (MASCARÓ, 2008, p. 107). 
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Tabela 16 - Tipos de porte das árvores existentes na Praça Marechal Deodoro 

Porte Pequeno  Médio Grande 

Altura Até 8m 8 a 15m Mais de 15m 

Diâmetro Até 6m 6 a 12m Mais de 12m 
Fonte: Wilza Lopes (2012). 

 

Tabela 17 - Densidade das copas das árvores existentes na Praça Marechal Deodoro 

Densidade Rala Média Densa 

Características Poucas camadas de 
folhagens; maior 
espaçamento entre 
galhos; caducifólias. 

Sobreposição média 
de folhagens; 
espaçamento médio 
entre galhos; 
folhagem 
persistente. 

Muitas camadas 
sobrepostas de 
folhagens; 
entrelaçamento de 
galhos; folhagem 
persistente. 

Exemplos  Flamboyant, Angico 
branco, Carnaúba. 

Acácia, Pau D’arco. Oitizeiro, Mangueira 

Fonte: Wilza Lopes (2012). 
 

No entanto, um fato importante é que o extrato arbóreo é composto por 

árvores nativas,39 tais como: oitizeiros, carnaubeiras, amendoeiras, dentre outras 

(anexo A), o que permite inferir que houve preocupação quanto aos tipos de árvores 

a serem plantados no local. Isto confere uma característica positiva ao espaço 

público objeto de estudo, pois as árvores existentes são resistentes às adversidades 

do clima local - quente e seco e quente e úmido - e proporcionam sombra 

satisfatória, além de necessitarem de manutenção reduzida.  

 

[...] a árvore mais encontrada nessa praça é o oitizeiro (Licania tomentosa), 

com 90 indivíduos representados, perfazendo 32,5% do total de árvores 
encontradas. Em segundo lugar, em termo de quantidade, temos a 
mangueira (Mangifera indica), com um total de 34 indivíduos encontrados 
nesse espaço (MOURA, 2010, p. 88). 

 

Tabela 18 - Porte e quantidade das árvores existentes na Praça Marechal Deodoro 

Porte da árvore Quantidade (%) 

Pequeno 37 13,35% 

Médio 157 56,67% 

Grande 73 29,98% 

Total de árvores 277 100% 
Fonte: a autora, 2012. 

 

                                                           
39

 Com relação às árvores nativas, a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana recomenda que os 
“novos projetos de arborização em cidades priorizem o uso de espécies nativas regionais de médio 
e grande porte, em vias públicas, principalmente nas regiões de clima quente” (SBAU, 2007 apud 
MATOS; QUEIROZ, 2009, p. 28). 
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Essa situação influenciou na paisagem local, na medida em que produziu um 

maciço homogêneo40 (cf. Figuras 101, 102, 103 e 104, p. 168), com as copas das 

árvores adultas com alturas e formato parecidos. Do ponto de vista da paisagem, 

nota-se que esta característica é positiva quanto à percepção (as copas das árvores 

formam uma linha horizontal onde o usuário percebe o perfil do conjunto 

arquitetônico do entorno sem prejuízos) enfatizada das espécies do local, em sua 

maioria compostas por oitizeiros (cf. Figuras 105, 106, 107 e 108, p. 168-169). 

Devido à presença predominante desta espécie, o local apresenta uma monotonia 

com suas cores, formas, cheiros e texturas. 

Do ponto de vista ambiental, Mascaró (2010) afirma que este tipo de 

agrupamento arbóreo dito homogêneo traz alguns benefícios: 

a) não existe o efeito barreira, isto é, a ventilação atravessa o maciço e 

modifica a velocidade e a direção dos ventos; 

b) o sombreamento é uniforme, o que aumenta a eficácia relacionada à 

transmitância luminosa; 

c) temperatura e umidade relativa do ar são quase que constante; 

d) amenização dos ruídos provocados pelo trânsito; 

e) diminuição da poluição do ar, através da fotossíntese e respiração. 

No caso deste trabalho, não foram feitas medições e/ou simulação acerca das 

variáveis climáticas. Porém, as observações in loco, os resultados dos 

levantamentos de campo e da avaliação pós-ocupação associadas às diretrizes 

projetuais que tratam da vegetação (seção 3, item 3.3) deram subsídios para uma 

análise empírica destas variáveis, de modo a apresentar um panorama da Praça no 

que tange à qualidade ambiental local. 

Com o redesenho da Praça Marechal Deodoro, observou-se que, em algumas 

áreas do espaço público, as árvores prejudicavam tanto a acessibilidade física 

quanto a visual. Para solucionar este problema, realizou-se um estudo do extrato 

arbóreo existente, sendo elaborados gráficos de visibilidade com as árvores 

existentes e, posteriormente, uma nova simulação com a remoção de algumas 

delas, localizadas nas áreas destinadas aos pedestres.  

Os critérios utilizados para a remoção de alguns exemplares foram: 

impedimento da acessibilidade física (permeabilidade) e visibilidade (referente à 

                                                           
40

 Maciço homogêneo enfatiza o potencial paisagístico, sombreia e permite ventilação (MASCARÓ, 
2010, p. 36). 
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percepção); porte físico; idade da árvore; e possibilidade de sombreamento. Assim, 

retirou-se 32 das 277 árvores existentes (cf Figura 109, p. 170).  

A conectividade e a integração visual do novo desenho da Praça, com a 

totalidade das árvores, apresentam valores médios de 1105,1 e 5,59444, 

respectivamente. Nota-se que após a remoção de 12% das árvores, os índices de 

conectividade (1239,46) e integração (5,98893) sofrem um aumento considerável 

(Tabela 19). 

Tabela 19 - Conectividade e integração visual (todas as árvores versus árvores removidas) 
Valores Conectividade visual Integração visual 

Todas as 
árvores 

Árvores 
removidas 

Todas as 
árvores 

Árvores 
removidas 

Mínima 3 9 2.23629 2.45551 

Média 1105.01 1239.46 5.59444 5.98893 

Máxima  4445 4688 9.00691 9.45036 
Fonte: a autora, 2012. 
 

A análise gráfica visual (VGA) de conectividade e integração visual para as 

duas situações solicitadas permite inferir que existe uma pequena alteração na 

escala cromática, aumentado as áreas com cores mais quentes, tendendo ao 

amarelo e ao laranja. Isto significa que há um melhor desempenho das propriedades 

espaciais dentro da Praça com a retirada das árvores (cf. Figuras 110, 111, 112 e 

113, p. 170). 

Os índices sintáticos foram significativos, e percebeu-se que esta intervenção 

na vegetação, além de atender aos requisitos mencionados, também pode contribuir 

para uma melhor ambiência nos nove pontos de reestruturação física da Praça 

Marechal Deodoro (Figura 49, p. 157).  

Nas mudanças realizadas no Projeto de Intervenção, no que se refere à 

vegetação, partiu-se do principio da conservação da maior parte do extrato arbóreo 

existente, devido aos valores histórico e paisagístico, além dos aspectos 

bioclimáticos e de manutenção. Outro motivo importante para a preservação da 

vegetação local é manter o equilíbrio da flora e da fauna. 

Observou-se que a vegetação não prejudica a percepção dos principais 

edifícios históricos do entorno da Praça, pois o gabarito destes limita-se a três 

pavimentos, com exceção do Luxor Hotel, Instituto de Assistência e Previdência do 

estado do Piauí (Iapep) e Ministério da Fazenda. 

Quanto aos componentes da paisagem, foram inseridas outras espécies 

vegetais, com o objetivo de quebrar a monotonia existente, implantando novos 
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elementos com cores, formas, aromas e texturas diferentes e atender à necessidade 

dos usuários, os quais afirmaram que a Praça precisava de jardins mais elaborados. 

Como o extrato arbóreo é classificado como homogêneo e consolidado, 

optou-se por trabalhar com espécies arbustivas e forrações41 nativas e que se 

desenvolvem em meia sombra, na composição dos jardins (Anexo B). 

A localização das espécies obedece a uma hierarquização de espaços e de 

acordo com suas características físicas. Na Figura 114 (p. 171), observa-se que os 

dois eixos perpendiculares que cortam a Praça Marechal Deodoro são enfatizados 

pela cor amarela, do tipo de forração presente nos canteiros escolhida para este fim. 

Nota-se também que, devido às áreas dos canteiros serem grandes, eles foram 

preenchidos por grama e outros tipos de forração. 

As plantas arbustivas estão localizadas em pontos onde há a necessidade de 

balizamento e orientação do fluxo de pedestres, de modo que sirvam de barreira 

física natural para os usuários, para que estes não cruzem os canteiros em locais 

indevidos. A nova vegetação proposta em projeto tem função importante na 

produção de cenários, locais de estar, isto é, a Praça possui espaços pontuados,42 

criando locais de permanência mais agradáveis e colaborando para uma melhor 

ambiência do local. 

Este conjunto de intervenções, no que se refere à vegetação, proporcionou 

uma melhoria nas proporções existentes, pois torna as relações entre as partes que 

compõem os jardins mais harmoniosas, e que se estabelecem na escala entre o 

extrato arbustivo e as pessoas.  

Além dos arbustos e forrações presentes no projeto, algumas árvores de 

grande porte foram sugeridas, como ipês amarelos e flamboyants. O objetivo do 

plantio destas espécies é conseguir efeitos diferentes no ambiente durante suas 

floradas. Com a consequente queda das flores, há a formação de tapetes naturais 

                                                           
41

 Os três tipos principais de extratos são: arbóreo, arbustivo e de forração. O extrato arbóreo é 
aquele em que o observador atravessa confortavelmente por baixo da folhagem. O extrato arbustivo 
dificulta ou impede o trânsito livre e sua altura está pouco acima ou abaixo da linha visual do 
observador. O extrato de forração compõe tapetes pelo chão, possibilitando ou não que se passe 
sobre eles. Todos eles devem ser planejados de modo integrado com os demais elementos dos 
jardins, como pisos, bancos, muretas, muros, escadas, edificações, rochas, água etc. (ABBUD, 
2006, p. 53). 

42
 Espaço pontuado é um procedimento indicado para áreas maiores. Pontuar significa espalhar, 
salpicar elementos vegetais ou construídos, de modo a balizar um espaço amplo, criando 
referencias ao usuário (ABBUD, 2006). 
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que contrastam com a forração, proporcionando diferenciação entre as cores e um 

visual diferente aos usuários, a cada estação.  

Como as árvores apresentam copas densas, optou-se pela inserção de 

espécies com densidade de copas rala. Assim a incidência solar, mesmo que 

pequena, não é prejudicada. Isso permite que o ambiente não se torne muito úmido 

no período chuvoso e também que as plantas arbustivas e forrações consigam se 

desenvolver.  

Quanto à Praça Atual, os índices obtidos na simulação de Projeto de 

Intervenção, no que tange à acessibilidade visual, são melhores. Mesmo assim, as 

áreas menos visíveis (mais azuladas nos gráficos) coincidiram com as regiões de 

menor permeabilidade, demonstradas nos mapas axiais (ver seções 3 e 4). Esta 

situação foi aproveitada em Projeto, na medida em que se locaram algumas das 

áreas de convívio exatamente nestes pontos. 

Devido às características da vegetação na Praça Atual e das mudanças 

realizadas em projeto em prol da melhoria do paisagismo local, o mobiliário urbano 

surge como elemento que vem equipar o espaço público de acordo com as funções 

existentes. Conforme abordado na seção 4, estes elementos urbanos na Praça Atual 

apresentam-se ineficiente para o desempenho da funcionalidade do espaço e 

conforto aos seus usuários. 

Com o objetivo de sanar estes problemas, o novo mobiliário proposto no 

Projeto de Intervenção foi projetado em virtude de “princípios de composição, 

unidade e conjunto, cores, materiais e dimensões, flexibilidades de usos e usuários” 

(MASCARÓ, 2008, p. 154). Além disso, visa harmonizar os elementos 

contemporâneos com os elementos antigos (Figuras 117 a 125, p. 173-174). 

Propôs-se a manutenção dos bancos de concreto antigos, sendo que alguns 

destes foram remanejados para outros pontos da Praça após o redesenho do 

traçado existente. Já os bancos alaranjados, em madeira e concreto, foram 

substituídos por outros em concreto (Figura 126, p. 175). Esta decisão foi tomada a 

partir da verificação de que os bancos existentes possuem pouca durabilidade e 

prejudica o aspecto visual da praça. Optou-se então por tipos de assentos mais 

resistentes a intempéries, necessitando de menor manutenção, materiais já 

existentes no local - concreto -, o que contribui para uma maior harmonia (Figura 

127, p.175).  
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Outras tipologias de assentos também foram adotadas. São bancos em 

concreto e ferro cromado, que possuem a forma de semicircunferência ou ¼ de 

circunferência. Esta variação ocorre de acordo com a localização, sempre nos 

canteiros junto às árvores ou não, assim como a diferença nas dimensões. 

Ainda existem as banquetas, organizadas em conjunto de três, em concreto 

circulares, interligadas por uma placa cimentícia, que estão localizadas nas áreas de 

convívio, juntamente com os bancos circulares que compõem estes pontos da 

Praça. 

Quanto à comunicação visual, os únicos elementos que possuem esta função 

são os totens situados ao longo do eixo longitudinal. No Projeto de Intervenção, não 

foram indicados os locais de placas informativas sobre locais, caminhos, acessos e 

serviços. Por se tratar de um projeto de intervenção em nível de estudo preliminar, a 

comunicação visual foi considerada como um projeto complementar a ser 

desenvolvido numa possível execução deste projeto na Praça Marechal Deodoro.  

Na Praça Atual existe uma fonte de autoria de Burle Marx e que, atualmente, 

está desativada devido ao mau uso e custos com a manutenção (Figuras 128 e 129, 

p. 175), segundo a PMT (2012). Este elemento se situa a noroeste da Praça, que, de 

acordo com os gráficos de visibilidade para o Projeto de Intervenção, é a área de 

maior acessibilidade visual. Trabalhou-se, então, nesta perspectiva de revalorizar 

essa área. 

Uma fonte traz alguns benefícios, como: agrega umidade ao ar, refrescando-

o, o que pode ser agradável em regiões de climas quente e seco; proporciona um 

visual diferenciado e bonito, tanto durante o dia como à noite, através da iluminação 

de destaque; e também gera sons agradáveis (MASCARÓ, 2008). 

Dadas as considerações, faz-se necessária a reativação da fonte na Praça 

objeto deste estudo, haja vista que este componente contribui tanto para os 

aspectos ambientais como para a composição da paisagem, além de ser um 

elemento importante de conservação e manutenção do ponto de vista patrimonial.  

Neste caso, é indicado que seja feito um projeto complementar de drenagem 

da Praça, com a localização adequada dos pontos de água e de tubulações, assim 

como a conveniente disposição de calhas e grelhas. Estes elementos devem estar 

associados ao sistema de irrigação e de manutenção dos canteiros. 

Destaca-se ainda que, entre o mobiliário urbano existente, há a Coluna 

Saraiva, um busto, uma estátua e o Teatro de Arena. Estes, por sua vez, são 
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detentores de importância histórica e não devem passar despercebidos pelos 

usuários do local. Portanto, no período noturno, a iluminação de destaque é 

aconselhável para ênfase e embelezamento. 

Quanto à iluminação artificial da Praça, implementada pela PMT, através do 

programa “Teresina mais iluminada”,43 observou-se que atualmente esta pode ser 

considerada satisfatória, levando em consideração a altura das copas das árvores 

durante a fase de levantamento de dados. No Projeto de Intervenção foi proposto 

apenas o deslocamento de alguns postes, em virtude do redesenho dos percursos.  

Recomenda-se que em projetos futuros seja contemplada uma proposta de 

iluminação de destaque nos elementos mais significativos da Praça para melhor 

percepção, além de prover o espaço público de iluminação de segurança e para 

facilitar a movimentação dos pedestres sem riscos de acidentes. 

Portanto, estas são as soluções projetuais utilizadas na elaboração do Projeto 

de Intervenção na Praça Marechal Deodoro, consequência da ação dos seguintes 

condicionantes: configuração espacial, satisfação dos usuários, questões 

patrimoniais e vivência da autora. 

  

                                                           
43

 “Teresina mais iluminada” é um projeto de melhorias da iluminação pública da cidade, 
principalmente nas praças, implementado em 2011 e 2012, na gestão do prefeito Elmano Férrer.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Como explanado nas discussões acerca do objetivo deste trabalho, todas as 

ideias para reestruturação espacial tiveram como finalidade trabalhar com as 

potencialidades do local, na medida em que se tem consciência da não existência de 

um projeto perfeito, mas sim daquele que melhor atende às necessidades contidas 

numa programação arquitetônica. 

A movimentação de pedestres é influenciada por diversos fatores, a definição 

do percurso a ser realizado depende primeiramente da percepção de um lugar e 

logo depois das alternativas de circulação. A entrada e saída de um local são 

constituídas por uma sucessão espacial, e opções de percurso compõem as 

possibilidades de circulação que um ambiente oferece aos usuários. 

A presença de áreas mais integradas com baixa ou alta visibilidade e locais 

segregados com índices expressivos ou não de visibilidade estimulam usos variados 

em um ambiente, no caso deste trabalho, da Praça Marechal Deodoro. Isso 

ocasiona uma diferenciação nos padrões de uso do espaço público, permitindo a 

copresença de pessoas de classes e objetivos distintos, aumentando a possibilidade 

de um efeito surpresa. 

Portanto, o sítio que se apresenta como local detentor desta diversidade está 

convergindo para um aumento da vitalidade, dando condições para um bom uso, em 

termos de copresença de pessoas, maior distribuição de pessoas estacionárias e em 

movimento, que estão realizando atividades ou não, interagindo ou não, qualidades 

que compõem uma situação de urbanidade, nos termos de Holanda (2002), como 

palco de percepção e tolerância do diferente, de mistura de pessoas, conforme 

Amorim (2011) - caráter do que se conhece como urbano, civitas, urbe. 

Os atributos físicos da praça que não correspondiam a esta realidade foram 

objeto de estudo, que, juntamente com os outros condicionantes (questão 

patrimonial, satisfação dos usuários e vivência da autora, na observação in loco) que 

influenciaram nas análises, serviram de base para a elaboração de um conjunto de 

diretrizes projetuais para a elaboração da Proposta de Intervenção para a Praça 

Marechal Deodoro. 

Simulações e avaliações dos resultados obtidos foram realizadas em três 

propostas de projeto (Propostas 01, 02 e 03), de modo que a proposta de projeto 

escolhida foi a que apresentou melhor desempenho face aos requisitos necessários 
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quanto às propriedades espaciais de integração e visibilidade, além de atender às 

orientações do IPHAN-PI quanto à questão patrimonial em jardins históricos. 

Assim, o produto desta dissertação consiste em um Projeto de Intervenção 

para a Praça Marechal Deodoro, no qual se obteve um ponto de equilíbrio entre os 

fatores que incidiram na proposta de projeto (questão patrimonial, configuração 

espacial, elementos da paisagem, vegetação e infraestrutura). 

Com base no referencial, simulações, avaliações, crê-se ter elaborado um 

Projeto de Intervenção adequado à praça objeto de estudo, seu entorno e questões 

patrimoniais históricas, bem como estar-se contribuindo para o aprofundamento de 

estudos sobre espaços públicos e para novos estudos com variáveis aqui não 

trabalhadas, como, por exemplo, propriedades espaciais de acessibilidade e a 

vitalidade, haja vista que, como todo trabalho científico, este está passível de 

falseamento. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO APLICADO 

QUESTIONÁRIO APLICADO 

Este questionário é parte de uma pesquisa desenvolvida por estudante de pós-graduação em 
arquitetura, Projeto e Meio Ambiente da UFRN. Contamos com sua participação respondendo 

atentamente às questões a seguir. Agradecemos sua colaboração. 

 

PRAÇA DA BANDEIRA - QUESTIONÁRIO   Nº___    Hora:___ 

1. Com que frequência você vem à praça? 

(   ) Quase diariamente (   ) Uma vez por semana (   ) Sempre que venho ao Centro 

(   ) Quase nunca (   ) Só quando há programação (shows, campanhas de saúde, etc.) 

 

2. O que geralmente você faz na praça? 

(   ) Converso com amigos (   ) Trabalho (   ) Faço compras (jornal etc.) 

(   ) Faço nada (   ) Utilizo como circulação (   ) Outra_________________ 

 

3. Em sua opinião, qual o melhor horário para vir a esta praça? 

(   ) Manhã  (   ) Tarde (   ) Noite 

 

4. Geralmente, quanto tempo você fica na praça? ________horas. 

5. Como veio à praça hoje? 

(   ) Táxi (   ) Carro (   ) Ônibus (   ) Moto (   ) Metrô (   ) A pé 

 

6. Antes de vir para a praça, você estava em ______________ (nome do local). 

7. Quando sair daqui, você vai para:____________________ (nome do local). 

8. Qual a primeira coisa que vem à sua cabeça quando pensa na praça? 

R:__________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

9. Como você avalia a praça? (marque somente uma opção) 

(   ) Péssima (   ) Ruim (   ) Boa (   ) Ótima 

 

10. O que você mais gosta nesta praça?____________________________. 

 

11. O que você menos gosta nesta praça?___________________________. 

 

12. Se você tivesse que priorizar, quais os três itens mais importantes para 

melhoria de qualidade desta praça? 

1.  2. 3. 
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13. Nas duas extremidades de cada linha abaixo há um adjetivo que 

representa um aspecto a analisar com relação à Praça da Bandeira. MARQUE A 

SUA PERCEPÇÃO POR LINHA: 

 Muito +/- Pouco Pouco +/- Muito  

A Limpo       Sujo 

B Barulhento       Silencioso 

C Diversificado       Monótono 

D Alegre       Triste 

E Feio       Bonito 

F Para jovens       Para velhos 

G Agitado       Tranquilo 

H Colorido       Sem cor 

I Desagradável       Agradável 

J Quente       Frio 

L Seguro       Inseguro 

14. Como você avalia os seguintes itens desta praça, dê seu conceito: 

Itens  ótimo bom ruim péssimo Nenhuma das 
respostas 

01 Segurança pública      

02 Sensação de privacidade      

03 Tranquilidade      

04 Limpeza e 
conservação/manutenção 

     

05 Facilidade de acesso à praça      

06 Nível de ruídos (conforto 
acústico) 

     

07 Arborização/paisagismo      

08 Sombreamento natural      

09 Pavimentação      

10 Aparência estética      

11 Equipamentos      

12 Mobiliário      

13 Iluminação noturna      

 

15. Existe algum momento ou aspecto da sua vida que tenha sido 

influenciado por esta praça, ou algum fato que tenha acontecido aqui, que 

você considere importante para sua vida? Qual foi? 

R:_______________________________________________________________. 

16. Perfil do Usuário:  

IDADE ____ anos SEXO    (   ) M  (   ) F Bairro de residência_________________ 

ESCOLARIDADE fundamental médio superior outro 

PROFISSÃO ______________________________ 
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APÊNDICE B – ORIENTAÇÕES PROJETUAIS DO IPHAN-PI 

 

SITUAÇÃO 

EXISTENTE 

ORIENTAÇÕES PROJETUAIS 

Vegetação existente, 

fluidez dos passeios, 

canteiros irregulares, 

paginação de piso, 

gradil emoldurante, 

anfiteatro, 

monumentos 

 Preservados e mantidos, ressaltados em seus aspectos 

formais e construtivos originais. 

Inexistência de 

mobiliário adequado 

como bancos com 

encosto 

 É inerente à função original, a renovação é indicada 

 Deve assegurar a preservação da ambiência eclética 

romântica, ao mesmo tempo em que assegure seu valor 

de contemporaneidade. 

Inserção de 

mobiliário urbano no 

interior da praça 

 Deve estar vinculada à segurança pública; 

 Ser de forma temporária (máximo de 12 meses), ações 

de educação e sensibilização patrimonial, cultural ou 

ambiental; 

 Todo o mobiliário deve ter seu perfil técnico construtivo 

móvel, contemporâneo, de rápido e fácil desmonte, 

 Acompanhados de suporte de coleta de lixo; 

 Nunca instalados no interior dos canteiros; 

 Não devem obscurecer ou servir de obstáculos a 

contemplação das obras de arte presentes na praça em 

seus principais eixos visuais de apreensão. 

Paginação de piso  É salutar a renovação, por meio de novos pisos 

cimentícios, concreto estampado ou Paver intertravado, 

com desenho pouco heterogêneo;  

 Tons vibrantes não são indicados. 

Acessibilidade   Deve contemplar a segurança e o mobiliário de acesso 

a toda a faixa perimetral e nos principais eixos de 
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acesso interno; 

 Sinalização correta de acessibilidade de alerta a todo e 

qualquer obstáculo (árvores, orelhões, postes etc.); 

 Haver perfeita conexão por meio de rampas interligadas 

a faixas de pedestres, ou faixas de pedestres elevadas, 

calçadas perimetrais das quadras que emolduram o 

bem. 

Sinalização 

(interpretativa ou de 

orientação) 

 Deve interferir o mínimo necessário nas paisagens; 

 Seu design deve ser contextualizado com a temática 

cultural da Praça; 

 A quantidade de elementos deve ser funcional; 

 Precisa ser assegurada a baixa manutenção; 

 Seu projeto deve seguir o Guia Brasileiro de Sinalização 

Turística. 

Iluminação   Deve evitar o exagero; 

 Ser funcional, com pontos em destaque; 

 Evitar a repristinação de estilos de postes de épocas 

como luzes supérfluas à segurança dos usuários; 

 Evitar lâmpadas que causem dano à fauna e flora local; 

 A economia é uma constante.  

Vegetação  A intervenção deve se pautar na Carta de Florença e no 

Manual de Intervenções Históricas; 

 Realizar um diagnóstico do inventário florístico realizado 

no intuito de indentificar espécies a serem retiradas ou 

substituídas para melhor desenvoltura e apreensão do 

paisagismo implementado; 

o Plantas locadas nos passeios e que possuam 

raízes superficiais agressivas ou destrutivas e/ou 

troncos com espinhos, toxicas; 

o Espécies que de forma direta ou indireta 

promovam riscos ao acervo arquitetônico 

existente; 

o Espécies mortas com troncos secos deverão ser 
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retiradas. 

 Revisão na área de todas as golas provendo de 2m² 

para árvores de médio porte e de 4m² para árvores de 

grande porte. Verificar a compatibilidade dessa ação 

com a garantia da acessibilidade e mobilidade da Praça; 

 Promover o tratamento fitossanitário para todas as 

espécies existentes; 

 Promover tratamento nas espécies necessárias 

observando o comportamento das raízes; 

 Prever a execução dos serviços básicos de manutenção 

nos canteiros incluindo: varredura, limpeza, capina, 

desbaste, adubação, regra e drenagem. 
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ANEXO A – INFORMAÇÃO TÉCNICA DO IPHAN - PI 
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ANEXO B – ÁVORES DA PRAÇA MARECHAL DEODORO 

 

Relação de árvores da praça Marechal Deodoro da Fonseca 

Fonte: Moura (2010, p. 88). 
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7.ILUSTRAÇÕES DO TRABALHO  
7.1 ILUSTRAÇÕES  
 

 
  

Figura 01 - Trafalgar Square, Londres. Localização 
Fonte: Google Earth, 2011 

Figura 02 - Trafalgar Square, Londres 
Fonte: Google Earth, 2011 

Figura 03 -  Mapa axial da Trafalgar Square, na década de 1990. Teresina 
(PI) 

Fonte: Space Syntax (1996) 

 

 

 

 

 

Figura 04 - Movimento das pessoas na praça Trafalgar Square, Londres, 
década de 1990 

Fonte: a autora, 2011. 
Nota: Os pontos em vermelho indicam aglomeração de pessoas; linhas em 

azul são os principais percursos realizados pelos usuários. 
Fonte: Space Syntax (ano?). 

Figura 05 - Trafalgar Square, Londres. Diversidade de movimento. Década 
de 1990 

Fonte: Space Syntax (1996). 

Figura  06 - Trafalgar Square. Detalhe 
Fonte: Space Syntax (1996). 
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Figura 07 - Localização da Praça Pedro II no bairro Centro (vermelho) e 
sua posição estratégica em relação às demais praças no mesmo bairro 

(verde). Teresina (PI) 
Fonte: Google Earth (2011). 

 
Figura 08 - Configuração espacial da Praça Pedro II. Teresina (PI). 

Fonte: Google Earth, 2011. 
Figura 09 - Praça Pedro II, cronologia. 1789/1970. Teresina (PI) 

Fonte: IPHAN (2011). 
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Figura 10 - Praça Pedro II, após reforma de 1996. Teresina (PI) 

Fonte: Teresina Panorâmica (2011). 
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.  

Figura 11- Mapa de localização de Teresinai. (05º05’20’’ S, 42º48’07’). 
Fonte: Arquivo Isis Meireles (2012). 

 
Figura 12 - Conurbação de Teresina/Timon 

Fonte: Google Earth (2011). 
Nota: a imagem via satélite mostra a conurbação Teresina/Timon e a relação de Teresina cidade com os rios 

Parnaíba e Poti. O círculo vermelho indica a posição da vila do Poti, e o circulo azul, o local de implantação do 
primeiro plano urbanístico da cidade 

 
Figura 13: Zoneamento Climático Brasileiro 

Fonte: ABNT 15220-3 (2005) 
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Figura14 - Mapa do planejamento prévio da implantação da capital da Vila Nova do Poti. ( Mestre Isirodo), Teresina 

(PI) 
Fonte: IPHAN (2006). 

Figura 15 - Mapa da ocupação do solo em Teresina no ano de 1900. 
Fonte: BRAZ et a. (2006).. 

 

 

 

  

 

 

 

(a) (b) ( c) (d) 

Figura 16 - Fotografias da Praça da Bandeira em várias fases. 1900 (a), 1970 (b), 1990  (c) e 2010 (d). Teresina (PI). 
Fonte: IPHAN (2006). 

Praça Marechal Deodoro 

Praça Marechal 

Deodoro Cabarés 

Zona Comercial  

Praças do entorno 

Zona Residencial   

Rio Parnaíba 



146 
 

 
Figura 17 - Mapa de usos e serviços Teresina (PI) 

Fonte: IPHAN (2006). 

Localização: Situada entre as Ruas Rui 

Barbosa (leste), Coelho Rodrigues (sul), 

Areolino de Abreu (norte) e Avenida Maranhão 

(oeste) 
ÁREA: 29.019,00 m² 

Objeto de Proteção: Praça, elementos 

vegetais, equipamentos; trechos das ruas Rui 

Barbosa, Coelho Rodrigues, Areolino de Abreu 

e passeio da lateral oeste; Matriz de Nossa 

Senhora do Amparo, Tribunal de Justiça, 

Museu Histórico, Delegacia Fiscal, Fundação 

Wall Ferraz (antiga intendência municipal), 

Prefeitura Municipal, COMEPI, Mercado 

Público e Arquivo Público – Casa Anísio Brito. 

Área a ser protegida: Praça, terrenos e 

edificações com testadas voltadas para a praça 
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Figura 18 - Fachadas norte, sul e leste da Praça Marechal Deodoro. Teresina (PI) 

Fonte: A autora, 2012. 
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Figura 19 - Mapa de integração total da Praça Marechal Deodoro na escala da cidade. Teresina (PI) 
Fonte: DepthMap,2011 

Figura 20: Praça da Marechal Deodoro e entorno com destaque para praça em verde, Shopping da 
Cidade (camelódromo) em vermelho e demais edifícios em cinza. 

Fonte: A autora, 2012 
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Figura 21: Mapa de conectividade da Praça Marechal Deodoro na escala do bairro e do entorno. 

Fonte: DepthMap,2011 

 
Figura 22 - Mapa de integração total da Praça Marechal Deodoro na escala do bairro e do entorno. 

Teresina (PI) 
Fonte: DepthMap,2011. 
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Figura 23 - Praça Marechal Deodoro e entorno. Teresina (PI) 

Fonte: A autora, 2011 
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Figura 24 - Mapa de conectividade total da Praça Marechal Deodoro na 
escala do entorno. 

Fonte: DepthMap 2011. 

Figura 25 - Mapa de integração total da Praça Marechal Deodoro na escala 
do entorno. Teresina (PI) 
Fonte: DepthMap 2011. 

Figura 26 - Mapa de conectividade da Praça da Bandeira. Teresina (PI) 
Fonte: DepthMap 2011. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Figura 27 - Mapa de integração da Praça da Bandeira. Teresina (PI) 
Fonte: DepthMap (2011). 

Figura 28 - Mapa de visibilidade da Praça da Bandeira. Teresina (PI) 
Fonte: DepthMap, 2011 

Figura 29 - Mapa de agentes da Praça da Bandeira. Teresina (PI) 
Fonte: DepthMap 2011. 
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Figura 30 - Situação das portas e janelas (abertas/fechadas) no entorno 

da Praça Marechal Deodoro, pela- manhã. Teresina (PI)  
Fonte: a autora, 2011 

Figura 31 - Situação das portas e janelas (abertas/fechadas) no entorno da 
Praça Marechal Deodoro, à tarde. Teresina (PI) portas e janelas tarde 

Fonte: a autora, 2011. 

Figura 32 - Situação das portas e janelas (abertas/fechadas) no entorno da 
Praça Marechal Deodoro, à noite. Teresina (PI) 

Fonte: a autora, 2011. 
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Figura 33 - Diversidade da Praça da Marechal Deodoro. Teresina (PI) 

Fonte: a autora, 2012. 
Figura 34 - Indicação de pessoas paradas na Praça Marechal Deodoro (manhã). Teresina (PI)  

Fonte: Nádja Rocha, 2006. 

  

  
Figura 35 - Indicação de pessoas paradas na Praça Marechal Deodoro (tarde). Teresina (PI)  

Fonte: a autora, 2006. 
Figura 36 - Indicação de pessoas paradas na Praça Marechal Deodoro (sábado). Teresina (PI) 

Fonte: a autora, 2006. 
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Figura 37 – Áreas segregadas: concentração de grupos desfavorecidos nas arquibancadas do teatro de arena. 

Teresina(PI)  
Fonte: A autora, 2011 

Figura 38 – Ausência de uso noturno. Teresina (PI)  
Fonte: A autora, 2011 

 

 

Figura 39 – Áreas segregadas junto ao gradil. Teresina(PI)  
Fonte: A autora, 2011 
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Figura 40 - Mapa de portais da Praça Marechal Deodoro. Teresina (PI)  
Fonte: a autora, 2011. 

Figura 41 - Mapas de fluxos na Praça Marechal Deodoro (manhã). Teresina (PI) 
Fonte: a autora, 2011. 

 
 
 
 

 

 
Figura 42 - Mapas de fluxos na Praça Marechal Deodoro (tarde). Teresina (PI) 

Fonte: a autora, 2011. 
Figura 43 - Teresina, em Bairros. 

Fonte: a autora, 2011.  
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Figura 44 - Praça Marechal Deodoro em 1965. Teresina (PI) 
Fonte: a autora, 2012. 

Figura 45 - Praça Marechal Deodoro em 2006. Teresina (PI) 
Fonte: a autora, 2012. 

 

 

Figura 46 - Praça Marechal Deodoro em 1975. Teresina (PI) 
Fonte: a autora, 2012. 

Figura 47 - Praça Marechal Deodoro em 2011. Teresina (PI) 
Fonte: a autora, 2012. 

 

 

Figura 48 - Praça Marechal Deodoro em 1980. Teresina (PI) 
Fonte: a autora, 2012. 
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Figura 49 - Pontos de intervenção física na Praça Marechal Deodoro. Teresina (PI) 
Fonte: A autora, 2012. 

Figura 50 - Planta Baixa da Praça Marechal Deodoro com a indicação de grades removidas e a conservar. Teresina 
(PI) 

Fonte: A autora, 2012. 

  

Figura 51 - Planta baixa da Praça Marechal Deodoro com destaque para área do Teatro de Arena. Teresina (PI) 
Fonte: a autora, 2012. 

Figura 52 - Proposta 01 de intervenção na Praça Marechal Deodoro 
Fonte: a autora, 2012. 

 

 

 
Figura 53 - Proposta 02 – demolição e construção 

Fonte: a autora, 2012. 
Figura 54 - Proposta 02 de intervenção na Praça Marechal Deodoro 

Fonte: a autora, 2012. 

 
 

 

 
Figura 55 - Proposta 03 – demolição e construção 

Fonte: a autora, 2012. 
Figura 56 - Proposta 03 de intervenção na Praça Marechal Deodoro 

Fonte: a autora, 2012. 
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Figura 57 - Mapa de todos os eixos (All-line Map), Conectividade – Praça Atual 
Fonte: a autora, ano. 

Figura 58 - Mapa de todos os eixos (All-line Map), Integração – Praça Atual 
Fonte: a autora, ano. 

  

Figura 59 - Mapa de todos os eixos (All-line Map), Conectividade – Proposta 01 
Fonte: a autora, ano. 

Figura 60- Mapa de todos os eixos (All-line Map), Integração – Proposta 01 
Fonte: a autora, ano. 

 

 

Figura 61 - Mapa de todos os eixos (All-line Map), Conectividade – Proposta 02 
Fonte: a autora, ano. 

Figura 62 - Mapa de todos os eixos (All-line Map), Integração – Proposta 02 
Fonte: a autora, ano. 

  

Figura 63 - Mapa de todos os eixos (All-line Map), Conectividade – Proposta 03 
Fonte: a autora, ano. 

Figura 64 - Mapa de todos os eixos (All-line Map), Integração – Proposta 03 
Fonte: a autora, ano. 
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Figura 65 - Mapa de um eixo, Conectividade – Praça Atual 
Fonte: a autora, ano. 

Figura 66 - Mapa de um eixo, Integração – Praça Atual 
Fonte: a autora, ano. 

  

Figura 67 - Mapa de um eixo, Conectividade – Proposta 01 
Fonte: a autora, ano. 

Figura 68 - Mapa de um eixo, Integração – Proposta 01 
Fonte: a autora, ano. 

 

 

Figura 69 - Mapa de um eixo, Conectividade – Proposta 02 
Fonte: a autora, ano. 

Figura 70 - Mapa de um eixo, Integração – Proposta 02 
Fonte: a autora, ano. 

 

  

Figura 71 - Mapa de um eixo, Conectividade – Proposta 03 
Fonte: a autora, ano. 

Figura 72 - Mapa de um eixo, Integração HH – Proposta 03 
Fonte: a autora, ano. 
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Figura 73 - Mapa de Agentes – Praça Atual 
Fonte: a autora, ano. 

Nota: Liberação de 50 agentes e 10 minutos de observação 

Figura 74 - Mapa de Agentes – Proposta 02 
Fonte: a autora, ano. 

Nota: Liberação de 50 agentes e 10 minutos de observação 

 

 

Figura 75 -: Mapa de Agentes – Proposta 01 
Fonte: a autora, ano. 

Nota: Liberação de 50 agentes e 10 minutos de observação 

Figura 76 - Mapa de Agentes – Proposta 03 
Fonte: a autora, ano. 

Nota: Liberação de 50 agentes e 10 minutos de observação 
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Figura 77 - Localização dos elementos físicos não alterados em projeto. 
Fonte: a autora, 2012. 
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Figuras 78 - Mapas de Visibilidade: Conectividade Visual – DIA. Praça Atual 
Fonte: Depthmapth, 2011 

Figuras 80 - Mapa de Visibilidade: Conectividade Visual – NOITE. Praça atual 
Fonte: Depthmapth, 2011 

 

 

Figura 79 -  Mapas de Visibilidade: Conectividade Visual – DIA. Projeto de Intervenção 
Fonte: Depthmapth, 2011 

Figura 81 - Mapa de Visibilidade: Conectividade Visual – NOITE. Projeto de intervenção 
Fonte: Depthmapth, 2011 
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Figuras 82 - Mapa de Visibilidade: Integração Visual – DIA. Praça atual 
Fonte: Depthmapth, 2011 

Figuras 84 - Mapa de Visibilidade: Integração Visual – NOITE. Praça atual 
Fonte: Depthmapth, 2011 

 

 

Figura 83 - Mapa de Visibilidade: Integração Visual – DIA. Projeto de intervenção 
Fonte: Depthmapth, 2011 

Figura 85- Mapa de Visibilidade: Integração Visual – NOITE. Projeto de intervenção 
Fonte: Depthmapth, 2011 
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Figura 86 - Realização de feiras populares dentro 
da praça nota-se que os canteiros estão 

ocupados. 
Fonte:A autora, 2011 

 

 Figura 87 - Ralização de ação social dentro da 
praça. 

Fonte: A autora, 2011 

 
 
 

 

 
 

 
Figura 88 - Rua Simplício Mendes, carros 

circulando lentamente. 
Fonte: 

<http://www.cabecadecuia.com/noticias/.html> 

Acesso em: 29 jun. 2012 

Figura 89- Rua Álvaro Mendes, o pedestre é 
prioridade, apesar do fluxo de veículos coexistir. 

Fonte: Correspondente Teresina (2011). 
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‘Figura 90 - Área destinada aos traffics calming 
Fonte: a autora, 2012. 

 

Figura 91 - Detalhamento traffics calming 
Fonte: a autora, 2012. 

 

Figura 92 - Detalhamento traffics calming corte CC, Corte 

Fonte: a autora, 2012. 
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‘Figura 93 – Praça Marechal Deodoro após intervenção 

Fonte: a autora, 2012. 

  
Figura 94 – Vista 01 – traffics calming 

Fonte: a autora, 2012. 
Figura 95 – Vista 02 – traffics calming 

Fonte: a autora, 2012. 
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Figura 96 - Planta baixa geral do Projeto de Intervenção 

Fonte: a autora, 2012. 

 

 

  

Figura 97: detalhamento áreas de convívio do Projeto de 
Intervenção 01 

Fonte: a autora, 2012. 

Figura 98 - Detalhamento áreas de convívio do Projeto 
de Intervenção 02 

Fonte: a autora, 2012. 

Figura 99 - Detalhamento áreas de convívio do Projeto 
de Intervenção 03 

Fonte: a autora, 2012. 

Figura 100 - Detalhamento áreas de convívio do Projeto 
de Intervenção 04 

Fonte: a autora, 2012. 
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Figura 101 - Maciço homogêneo enfatiza o 
potencial paisagístico, sombreia e permite a 

ventilação 
Fonte: Mascaró (2010). 

Figura 105 - Maciço homogêneo da Praça 
Marechal Deodoro enfatiza o potencial 

paisagístico, sombreia e permite a ventilação. 
Fonte: Google Earth (2011). 

 

 

Figura 102 - Maciço homogêneo, copas iguais. 
Fonte: Mascaró (2010). 

Figura 106 - Rua Rui Barbosa, a leste da Praça 
marechal Deoodoro, onde se observa a altura 

parecida das árvores. 
Fonte: a autora, 2011. 

 

 

Figura 103 - Árvores que formam uma cobertura 
vegetal sem prejudicar o perfil da edificação 

Fonte: Mascaró (2010). 

Figura 107 - Árvores formando uma cobertura 
vegetal sem prejudicar o perfil da edificação 

Fonte: Interne (2011). 



169 
 

 

 

Figura 104 - Copas que se entrelaçam 
minimizam o efeito geométrico e aumentam o 

sombreamento 
Fonte: Mascaró (2010). 

Figura 108 - Copas entrelaçadas que minimizam 
o efeito geométrico e aumentam o 

sombreamento 
Fonte: a autora, 2012. 
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Figura 109 - Estudo de remoção de árvores 
Fonte: a autora, 2012. 

Nota: as árvores removidas encontram-se em vermelho 

 

 

 

Figuras 110: Mapa de Visibilidade: Conectividade Visual – todas as árvores  
Fonte: DepthMapth,2011 

Figuras 112 Mapa de Visibilidade: Integração Visual – todas as árvores  
Fonte: DepthMapth,2011 

 

 

Figuras 111: Mapa de Visibilidade: Conectividade Visual – árvores removidas 
Fonte: DepthMapth,2011 

Figuras 113: Mapa de Visibilidade: Integração Visual – árvores removidas 
Fonte: DepthMapth,2011 
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Figura 114 - Planta baixa de vegetação – Projeto de Intervenção. 
Fonte: a autora, 2012 
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Figura 115 – Praça com vegetação 

Fonte: a autora, 2012. 
Figura 116 – Praça sem vegetação 

Fonte: a autora, 2012. 
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Figura 117 – vista interna da praça após intervenção 
Fonte: a autora, 2012 

   
Figura 118 - vista interna da praça após intervenção 

Fonte: a autora, 2012 
 

  
Figura 119 - vista interna da praça após intervenção 

Fonte: a autora, 2012. 
Figura 120 - vista interna da praça após intervenção 

Fonte: a autora, 2012. 
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Figura 121 - vista interna da praça após intervenção 

Fonte: a autora, 2012. 
Figura 123 - vista interna da praça após intervenção 

Fonte: a autora, 2012. 

  
 Figura 124 - vista interna da praça após intervenção 

Fonte: a autora, 2012. 

  
Figura 122 - vista interna da praça após intervenção 

Fonte: a autora, 2012.. 
Figura 125 - vista interna da praça após intervenção 

Fonte: a autora, 2012. 

 

  



175 
 

 

 

 

Figura 126: bancos removidos 
Fonte: a autora, 2011. 

 

Figura 127: bancos projetados em concreto 
Fonte: a autora, 2012. 

 

 

 

 

Figura 128: fonte da Praça Marechal Deodoro em 
1971. 

Fonte:http://www.panoramio.com/photo/26109174 
Acesso em 29/06/2012 

Figura 129: fonte da Praça Marechal Deodoro 
desativada atualmente. 
Fonte:a autora, 2012. 
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7.2 GRÁFICOS: LEVANTAMENTOS DE CAMPO E APO 

 

 
Gráfico 01 - Número de passantes na semama (técnica dos portais). Praça da Bandeira. Teresina (PI) 

Fonte: a autora, 2011. 
 
 
 

 

Gráfico 02 – Número de passantes no sábado (técnica dos portais). Praça da Bandeira. Teresina (PI) 
Fonte: a autora, 2011. 
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Gráfico 03 – Porcentagens dos entrevistados por sexo na Praça da Bandeira. Teresina (PI) 
Fonte: a autora, 2011  

 

Gráfico 04 – Faixa etária questionada na Praça da Bandeira. Teresina (PI) 
Fonte: a autora, 2011. 

Nota: As crianças abaixo de 12 anos na foram desconsideradas por não serem aptas para 
responder os questionários. 

 

MASCULIN
O 

61% 

FEMININO 
39% 

PRAÇA DA BANDEIRA - 
Sexo dos entrevistados 

15 

28 
23 

19 

6 
9 

11-20 anos 21-30 anos 31 a 40 
anos 

41 a 50 
anos 

51 a 60 
anos 

Acima de 60 
anos 

PRAÇA DA BANDEIRA -  
Faixa etária questionada 

Nº de respostas 



178 
 

 

Gráfico 05 – Escolaridade das pessoas entrevistadas na Praça da Bandeira. Teresina (PI) 
Fonte: a autora, 2011.  

 

Gráfico 06 – Bairro de moradia dos usuários da Praça da Bandeira. Teresina (PI) 
Fonte: a autora, 2011 
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Gráfico 07 – Área de moradia dos usuários da Praça da Bandeira,  

de acordo com o zoneamento da cidade. Teresina (PI) 

Fonte: a autora, 2011. 
 

 
 
 
 

Gráfico 08 – Origem dos usuários quem vêm para a Praça da Bandeira. Teresina (PI) 
Fonte: a autora, 2011.  
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Gráfico 09 – Destino dos usuários que saem da Praça da Praça da Bandeira. Teresina (PI) 

Fonte: a autora, 2011 

 
Gráfico 10 – Atividades desempenhadas pelos usuários na Praça da Bandeira. Teresina (PI) 

Fonte: a autora, 2011. 
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Gráfico 11 – Frequência com que as pessoas vão à Praça da Bandeira. Teresina (PI) 
Fonte: a autora, 2011.  

 
 

 
Gráfico 12 – Tempo de permanência dos usuários na praça.  
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Gráfico 13 – Principais ideias ou pensamentos que os usuários têm sobre a Praça da Bandeira. 
Teresina (PI) 

Fonte: a autora, 2011. 

 

Gráfico 14 – Aspectos positivos e negativos da Praça da Bandeira percebidos pelos usuários. 
Teresina (PI) 

Fonte: a autora, 2011. 
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Gráfico 15 – O que mais agrada aos usuários na Praça da Bandeira. Teresina (PI) 

Fonte: a autora, 2011. 
Gráfico 16 – O que mais incomoda os usuários na Praça da Bandeira. Teresina (PI) 

Fonte: a autora, 2011. 

 
Gráfico 17 – Sugestões dos usuários para melhoria da Praça da Bandeira. Teresina (PI) 

Fonte: a autora, 2011 
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Gráfico 18 – Avaliação geral dos usuários sobre a Praça da Bandeira. Teresina (PI) 

Fonte: a autora, 2011 

 

 
Gráfico 19 – Aspectos gerais da Praça da Bandeira indicados pelos usuários. Teresina (PI) 

Fonte: a autora, 2011 
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