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Análogos

Estudos de Caso – Campus UFMG

Contribuições e considerações finais



Contextualização

“Não há como mudar de canal, separar os momentos de

pensar um universo urbano e outro informacional. O
desafio é assumir como terreno de reflexão e ação o

terreno híbrido entre os dois universos, assumir que um está

no outro, que ambos são cada vez mais indissociáveis...”

(FIRMINO e DUARTE, 2008, p.9).



Contextualização

“Temos, igualmente, novos elementos e fluxos da cidade,

invisíveis, infiltrados e mais rápidos, combinados a

tradicionais formas de planejar, projetar, construir e gerir o

espaço urbano.” (FIRMINO e DUARTE, 2008, p.9).





 Computação Ambiental

 Acesso Universal

 Avaliação Espacial

 Competência Ambiental

 Gestão Pública



Como a utilização de mapas colaborativos

online podem auxiliar nos processos de

requalificação dos espaços públicos?



Aplicações e tecnologias análogas

 API do Google Maps (Interface Programável da Aplicação)

 Onde fui roubado

 Ushahidi e Crowdmap

 1746 – APP da Prefeitura do Rio de Janeiro

 TakeVista – São Paulo

 colab.re





Contextualização

 Adicione seus resultados aqui







TakeVista – São Paulo



colab.re – Porto Alegre



 Ao ter acesso público, rápido e visual à localização e à

quantidade dos incidentes ambientais e dos

componentes físicos que conformam os espaços

urbanos, os usuários passam a ter dados que permitem

que se locomovam e apropriem com mais facilidade e

segurança destes contextos;



 A participação, colaboração e a associação em redes,

pelos usuários, podem potencializar os processos de

educação ambiental, integração socio-espacial e a

atuação desses usuários como agentes fiscalizadores do

espaço público e das intervenções que nele ocorrem.



 O mapeamento de opiniões, desejos e outras

impressões dos usuários pode reduzir a distância

existente entre as suas reais demandas e a atuação dos

gestores públicos.

 O uso de tais técnicas pode permitir a melhoria na

gestão e requalificação desses espaços.



Estudo de Caso 

 qual plataforma utilizada;

 qual trecho da cidade analisado;

 quais categorias mapeadas;

 grupo de usuários a utilizar o sistema.



Plataforma Computacional  - USHAHIDI

 Permitir customização e adaptação de sua interface para

confecção de mapas temáticos com categorias

específicas;

 Associar-se a base de mapas do Google Maps, por ser a

plataforma de mapas mais difundida e utilizada

atualmente;

 Possuir interface de acesso através de computadores

pessoais e dispositivos móveis com sistemas operacionais

Android e IOS, mais populares e difundidos.



Espaço de Estudo  – Campus UFMG

 Possui grande quantidade e diversidade de espaços

abertos entre os edifícios;

 Tem um limite territorial bem definido, permitindo

delimitação clara da área de incidentes;

 Tem uso constante por parte dos estudantes, funcionários,

professores e visitantes;

 É um setor censitário único, onde os dados se espalham e

não permitem inferir nenhuma visibilidade de problemas

relacionados as questões da gestão ambiental, e o

presente estudo pode contribuir com a coleta de dados de
modo geolocalizado.



Grupo de Usuários  – Estudantes da Graduação

 40 estudantes de graduação em arquitetura e urbanismo
da UFMG, em 4 turmas de projeto, no terceiro bimestre de

2014 e primeiro bimestre de 2015.

 A Escola de Arquitetura não está no campus, o que faz

com que grande parte destes estudantes não conheça o

local da avaliação.

 Por estarem em uma disciplina de desenho urbano, os

próprios estudantes puderam se colocar no papel de

planejadores durante a segunda etapa da disciplina.



Categorias para Mapeamento

 Desenho Universal

 Acessibilidade

 Habitabilidade

 Riscos





















Design Universal: Espaços para Acesso e Uso Pouco Abrangente



Trabalhos Estudantes



Área Visitada e Área de Atuação

Caminho feito pelo grupo para diagnosticar  os problemas no 

Campus usando o mapa colaborativo Ushahidi
Local escolhido: Entrada Praça de Serviço. Bioblioteca Central e 

Reitoria; Rua Professor Eduardo Frieiro e Av. Reitor Mendes Pimentel; 

Gramado em frente à Reitoria

NM



Mapa atual

Mapa técnico atual Destaque da região a intervir no mapa técnico
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Área Visitada e Área de Atuação

Relatos levantados pela turma : Acessibilidade, Riscos, Habitabilidade,

Desenho Universal

Relatos relacionados à acessibilidade. Pensa-se que, ao solucionar os 

problemas de acesso, a fim de dar autonomia à qualquer tipo de pessoa, os 

outros problemas serão também resolvidos









Acesso e área de permanência



Caminho Praça de Serviço – Biblioteca Central



Ponto de ônibus em uso



Acesso plataforma reitoria e estacionamento



Acesso plataforma do monumento

Gramado Reitoria





































Obrigado!

fernandopacheco@gmail.com


