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RESUMO 
 

Espaços Públicos para Atividade Física e Lazer em Capão Da Canoa/RS 

 

Objetivo: Traçar um panorama sobre as condições qualitativas dos espaços 

públicos que proporcionam a prática de atividade física e lazer na cidade de 

Capão da Canoa/RS. Trata-se de um estudo exploratório, com observação 

direta, baseada em um guia de referências com as categorias de análise: (1) o 

acesso da população aos espaços de lazer (velocidade e intensidade de 

tráfego de veículos, a presença de faixas de segurança, condição de passeios, 

calçamento etc); (2) a estética (áreas verdes, luminosidade, manutenção e 

conservação dos espaços); (3) as preocupações com a segurança (estatísticas 

de ocorrências policiais, policiamento); (4) a manutenção dos prédios e 

equipamentos esportivos e de lazer (aparelhos e equipamentos para as 

práticas de atividades físicas, esporte e lazer). Foram identificados 07 espaços 

públicos - 05 na região central e 02 na região periférica. Resultados: no quesito 

acesso, um espaço foi considerado “ruim (2)”, dois espaços foram 

considerados “razoável (3)”, um espaço foi considerado “bom (4)” e três 

espaços foram considerados “muito bom (5)”; no quesito estética, um espaço 

foi considerado “muito ruim (1)”, dois espaços foram considerados “ruim” e 

quatro espaços foram considerados “muito bom”; no quesito segurança, cinco 

espaços foram considerados “muito ruim” e dois espaços foram considerados 

“razoável”; no quesito equipamentos de esporte/lazer, dois espaços foram 

considerados “muito ruim”, um local foi considerado “razoável”, três espaços 

foram considerados “bom” e um espaço foi considerado “muito bom”. 

Conclusão: os locais que apresentaram melhores avaliações foram os que 

estão localizados na região central. O panorama dos espaços públicos do 

município é preocupante, apesar de apresentar aspectos de fácil acesso e boa 

estética, as estruturas dos equipamentos ainda são precárias, além da pouca 

segurança dos locais. 

 

Palavras-chave: Espaços Públicos; Atividade Física; Lazer. 
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ABSTRACT 

 

Public Spaces for Physical Activity and Leisure in Capão da Canoa/RS 

 

Objective: To provide an overview of the qualitative conditions of the public 

spaces that provide the physical activity practice and leisure in the city of Capão 

da Canoa/RS. This is a exploratory study with direct observation based on a 

reference guide with the following analysis categories: (1) the population’s 

access to the leisure spaces (speed and intensity of traffic, the presence of 

pedestrian crossings, the conditions of sidewalks, pavements, etc.); (2) the 

aesthetics (green areas, light, maintenance and conservation of the spaces); (3) 

the security measures (police occurrence statistics, police presence); (4) the 

maintenance of buildings, sports and leisure equipments (equipments and and 

devices for the physical activity, sports and leisure practices). Seven public 

spaces have been identified, being five in the central region and two in 

peripheral neighborhoods. Results: in terms of access, one location was 

considered ‘poor (2)’, two locations were considered ‘average (3)’, one location 

was considered ‘good (4)’ and three locations were considered ‘very good (5)’; 

in terms of aesthetics, one locations was considered ‘very poor’, two locations 

were considered ‘poor’ and four locations were considered ‘very good’; in terms 

of safety, five locations were considered ‘very poor’ and two were considered 

‘average’; in terms of sports/leisure equipments, two location were considered 

‘very poor’, one was considered ‘average’ , three were considered ‘good’ and 

one location was considered ‘very good’. Conclusion: the locations that received 

the best evaluation were the ones located in the city’s central region. The 

overview of the town’s public spaces is worrying, despite presenting easy 

access and good aesthetics, the equipment structures are still precarious and 

the locations lack more safety. 

Keywords: Public Spaces, Physical Activity, Leisure. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Desde o início do século XXI se tem percebido o acentuado crescimento 

populacional das cidades litorâneas do Rio Grande do Sul e tal fenômeno, que 

por si só modifica as estruturas sociais vigentes na região, tem sido estudado 

nos mais diversos âmbitos. Em pesquisa publicada pelo Atlas Socioeconômico 

do Rio Grande do Sul, que analisa o período de 2000–2010, pode ser 

observado que das 10 cidades com maior taxa de crescimento populacional do 

estado do Rio Grande do Sul, 07 são pertencentes ao litoral gaúcho. Muitos 

fatores podem ser apontados para explicar o referido cenário, tais como: maior 

tranquilidade, melhor qualidade de vida, clima mais ameno, menos 

congestionamento e também a proximidade da região metropolitana.  

 A partir destes dados e, juntando a eles a motivação pessoal baseada 

na vivência cotidiana, o município de Capão da Canoa foi tomado como 

exemplo para o estudo da realidade dos espaços públicos enquanto lugares 

para a prática da atividade física.    

 O progressivo aumento populacional de uma cidade acarreta a 

necessidade de intensificar o desenvolvimento econômico e social, tendo como 

essencial a expansão das estruturas que atendem saúde, educação, 

segurança, políticas públicas, saneamento básico e bem estar social. 

A atividade física pode ser apontada como elemento essencial para o 

pleno desenvolvimento do ser humano e, por isso, deve ser considerada pelo 

poder público como área a ser desenvolvida em prol da população.  

 A prevalência da inatividade física está em propagação, ou seja, em 

constante crescimento. Esse fator de grande preocupação chamou a atenção 

da Organização Mundial da Saúde (OMS) que incluiu a atividade física em sua 

lista de prioridades. Contudo, se faz necessária uma promoção de saúde que, 

de acordo com Candeias (1997), é uma combinação de apoios educacionais e 

ambientais que visam atingir ações e condições de vida conducentes à saúde, 

sendo que a combinação refere-se à necessidade de mesclar os múltiplos 

determinantes da saúde, com múltiplas intervenções ou fontes de apoio. 
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De acordo com Silva, Silva e Amorim (2012) as condições estruturais 

públicas são determinantes para aumentar o número de pessoas inativas 

fisicamente, já que grande parte da população não tem acesso a lugares 

privados para a realização de atividade física. Com isso, os parques e praças 

se constituem em exemplos de espaços públicos destinados ao lazer. Tais 

locais possuem baixo custo para a prática de atividades físicas e, neles, 

pessoas com diferentes condições econômicas e sociais, podem usufruir dos 

espaços existentes (CASSOU, 2009). 

Contudo, os espaços públicos não servem unicamente para a atividade 

física, uma vez que são destinados igualmente ao lazer e à vivência social. De 

acordo com a Constituição Brasileira, de 1988, o lazer se constitui em um 

direito social, portanto, a existência de locais apropriados a sua prática se faz 

uma necessidade prioritária. O lazer tem como fatores de sua promoção o 

bem-estar e o desenvolvimento humano saudável. No que diz respeito ao 

âmbito das políticas públicas, estudos de OLIVEIRA et al. (2009) mostram que 

o lazer se faz presente e necessário para promover ações que diminuam as 

desigualdades sociais,vulnerabilidades e garantir melhorias no funcionamento 

de relações entre o espaço e o ser. 

Seguindo esta linha e reforçando a ciência quando aos benefícios que o 

lazer proporciona, se faz necessário não só aplicação de recursos em setores 

sociais básicos, como a saúde, mas também o desenvolvimento do lazer tendo 

equivalência em nível de importância das prioridades para o desenvolvimento 

humano. Portanto, é essencial que os governantes responsáveis pelos setores 

públicos direcionem uma atenção ao âmbito do lazer e dê mesma importância 

tanto quanto para outra esfera social. 

Tomando-se a preocupação em identificar de que forma tais 

necessidades são atendidas no município de Capão de Canoa, foram 

estabelecidos parâmetros de análise e classificação dos espaços públicos 

disponíveis no referido município, a fim de perceber quais suas principais 

características, deficiências e potencialidades.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Dentro de uma perspectiva que busca analisar a relação entre o 

crescimento populacional e a disponibilidade de espaços públicos para a 

prática de atividade esportiva e lazer, o acentuado crescimento populacional 

que vem sendo observado em diferentes cidades brasileiras na última década 

abre a possibilidade de uma análise individualizada de municípios que 

apresentam altas taxas de crescimento demográfico.  

Nesse sentido, Capão da Canoa/RS pode ser apontado como um 

exemplo que se encaixa nesse padrão, uma vez que tem apresentado alta taxa 

de crescimento populacional, como a observada no período de 2000-2010, em 

que foi identificado um aumento de 3,26% a.a (fonte: SEPLAG, Atlas 

Socioeconômico do Rio Grande do Sul). Este fato dá margem à reflexão sobre 

se as áreas públicas direcionadas à prática esportiva dão conta da crescente 

demanda, tanto sob o ponto de vista quantitativo, ou seja, se há um 

acompanhamento no suprimento da crescente demanda, quanto sob o ponto 

de vista qualitativo, com a apresentação de estruturas compatíveis às 

necessidades da população. Nesse sentido, o presente trabalho buscar realizar 

uma análise sobre a qualidade dessas estruturas. 

A preocupação com a qualidade e a estrutura que essas áreas 

disponibilizam aos usuários mostra-se necessária para o desenvolvimento do 

município, uma vez que a qualidade de vida é um ponto importante a ser 

considerado.  

Somando-se a isto, pode ser apontada a motivação pessoal baseado em 

mais de 20 anos de vivência no citado município, durante os quais foi 

observada uma falta de prioridade no direcionamento dos investimentos a 

espaços públicos de uma forma geral, em específico nas áreas direcionadas a 

atividade física e lazer. 
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3 OBJETIVO 
 

Traçar um panorama sobre as condições qualitativas dos espaços públicos que 

proporcionam a prática de atividade física e lazer na cidade de Capão da 

Canoa/RS. 

 

4 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Fazendo um apanhado geral dos estudos sobre o lazer, temos um 

direcionamento dando razão a necessidade do mesmo para sociedade, a qual 

vários benefícios são explanados para as pessoas que utilizam os espaços 

reservados à prática do lazer. No entanto, assim como está na Constituição 

Brasileira como um direito ao cidadão, é importante salientar o dever social que 

as pessoas têm sobre os espaços direcionados ao lazer; ter o pensamento que 

toda a estrutura e cuidados dessas áreas são de responsabilidade do poder 

público é um erro e um pensamento egoísta. A partir do momento em que os 

moradores e frequentadores dos espaços tomarem para si a responsabilidade - 

em parceria com o poder público, ou com alguma empresa privada – dos 

cuidados básicos das áreas, dando sentido ao local e criando relações de 

convivência com os frequentadores, assegurando o desenvolvimento do lazer 

no seu espaço, com a tarefa de cobrar e auxiliar autoridades responsáveis na 

aplicação do direito ao lazer. 

Em uma visão mais individual do lazer, a dissertação de mestrado de 

REIS, (2001) apud DUMAZEDIER coloca “Um conjunto de ocupações às quais 

o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, seja para repousar, seja para 

divertir-se, recrear-se e entreter-se, ou, ainda, para desenvolver sua 

informação ou formação desinteressada, sua participação social voluntária ou 

sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das 

obrigações profissionais, familiares ou sociais.” A citação de Dumazedier 

coloca a necessidade de um ‘momento livre’ do indivíduo, uma ocasião em que 

está aberto de suas obrigações e disponível a ter um momento para si. 

Podemos colocar que o lazer se encaixa em momentos onde a pessoa fica 



15 
 

sozinha e em grupo, onde possa descansar ou realizar atividades em 

comunidade e assim, satisfazê-la mentalmente e socialmente. 

A intenção de praticar atividade física vem, geralmente, por uma que o 

indivíduo esteja vivendo: algum problema de saúde, a busca pela melhoria de 

sua aparência, ou pelo simples prazer do movimento por parte do praticante. A 

busca por um espaço onde possa ser desenvolvida a atividade física acaba se 

tornando um objetivo e, dentre estes espaços estão academias de rua, praças, 

pistas de corrida, parques etc. No entanto, algumas barreiras aparecem na 

procura por uma área reservada para desenvolver a atividade física. Segundo o 

estudo realizado no Parque Jardim Botânico/PR por SILVA et al. (2009), em 

relação às barreiras, observou-se que as condições climáticas e atmosféricas 

são importantes, uma vez que a incidência de chuvas e a poluição do ar no 

parque foram percebidos como inibidores para a prática de atividade física 

(...).Há também os fatores que facilitam a atividade física nos parques públicos 

como a localização, a conservação dos equipamentos, a segurança do local e 

também políticas públicas que proporcionem uma prática orientada e de 

qualidade. Sabe-se que tantos os fatores inibidores e facilitadores podem variar 

de acordo com a situação do local estudado, tornando importante um estudo 

detalhado da região onde se encontra o espaço para saber suas 

características, seus frequentadores e suas condições para melhor aplicar e 

desenvolver programas de atividade física. 

Outro fator a ser considerado na prática de atividade é o 

socioeconômico. Poucas pessoas têm a condição de reservar uma quantia de 

sua renda mensal a uma academia, ou outro espaço privado apropriado para a 

atividade física, colocando-os em uma condição de risco na questão da saúde, 

como visto no estudo de SILVA et al., (2009), onde pessoas de baixa renda 

têm pouca oportunidade de praticar atividade física em lugares particulares 

(clubes e academias) (...) o que pode levar este grupo a comportamentos 

sedentários (...),ficando claro a necessidade do desenvolvimento em grande 

escala e da preocupação dos gestores com os espaços públicos, agregando 

benefícios à saúde da população frequentadora. 



16 
 

O quadro geral das estruturas e desenvolvimento das áreas públicas em 

nosso país mostra-se, em acentuado descaso e decadência por parte dos 

responsáveis da regência do Estado. Esta constatação é possível de ser 

comprovada através dos diversos estudos – alguns citados neste trabalho – por 

pesquisadores do país afora. Os discursos pregados pelas autoridades visam 

que, é de direito do cidadão, e responsabilidade do poder público, manter 

espaços públicos reservados para a prática da atividade física e do lazer, tendo 

boa qualidade e segurança, mas, através das publicações e estudos realizados 

por diversas cidades do país, é perceptível o descaso por parte dos 

governantes nas estruturas físicas e administrativas das áreas públicas, além 

da falta de políticas públicas para incentivar a população na utilização dos 

locais.  

Alguns fatores podem ser associados às más administrações das áreas 

públicas. Segundo estudo de PIRES e dos SANTOS, (2008) apud MACEDO e 

SAKATA, (2002) (...) necessidade de o gestor municipal superar as práticas 

amadoras, focalizadas e reducionistas com que encara a ocupação dos 

espaços públicos e rompa com práticas que remetem ao amadorismo técnico, 

má-vontade administrativa, corrupção, desvio de verbas, posturas incorretas 

diversas que colaboram para a baixa qualidade de muitos logradouros e muitas 

vezes para sua destruição parcial ou total (...). Os autores colocam como 

prática comum nas administrações dos governantes no país, o amadorismo e o 

despreparo dos gestores públicos. Tais fatores causam uma sequência de 

problemas e insatisfações para a população, que acaba gerando um 

sentimento de desgosto de inércia na participação e utilização dos espaços 

públicos.  

O descaso com os espaços públicos geram um afastamento da 

população e o desuso do mesmo, levando a fatores como insegurança, pouca 

confiabilidade e baixa motivação para frequentar a área. Uma estruturação de 

boa qualidade dos espaços públicos se torna essencial para motivar e instigar 

o interesse da população a prática de exercícios, além de proporcionar 

programas de atividade física, com profissionais qualificados e dispostos a 

desenvolver um trabalho satisfatório para os frequentadores, refletindo, no 
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bem-estar, na saúde e na criação de um sentido entre usuários-espaço, o qual 

começará a zelar e ajudar na manutenção e desenvolvimento do ambiente. 

Dentro de um contexto histórico, a inatividade física vem atingindo a 

população mundial através da industrialização e da operacionalidade ano após 

ano. Cada vez mais carros nas ruas, maiores facilidades para as pessoas em 

realizar suas tarefas e tecnologias para prendê-las a maior parte do tempo em 

suas casas, são fatores que contribuem para o aumento da inatividade física e, 

consequentemente, problemas de saúdes ligados à ociosidade. Segundo 

dados da VIGITEL – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 

Crônicas por Inquérito Telefônico mostram a prevalência de “inatividade física” 

e “insuficientemente ativos” nas capitais do Brasil, chegando a 16,8% e 39,9 

dos homens entrevistados e 15,7 % e 57,4% das mulheres (VIGITEL, 2013), 

tais dados indicam a relevância e necessidade do incentivo à realização de 

atividade física. 

A importância da realização de atividade física das pessoas consiste em 

desenvolver aspectos saudáveis e motivacionais na população. A associação 

da atividade física a um espaço reservado para seu desenvolvimento pode 

estar atrelado a motivação da pessoa em praticá-la.Neste sentido, 

CASSOU(2009) apud BENDIMO-RUNG (2005),em seu estudo sobre o 

significado de parques para atividade física, destaca a importância de parques 

e meios recreativos na promoção da saúde, indicando que os locais podem 

influenciar na decisão das pessoas em utilizar, visitar ou realizar atividades 

físicas nos espaços, dependo de suas estruturas e características dos 

frequentadores. Isso possibilita interpretar que locais com boas estruturas 

físicas são uns dos aspectos que facilitam e incentivam as pessoas a utilizar os 

espaços, também podendo ser o contrário - no caso de estruturas em péssimas 

qualidades - inibindo as pessoas de irem ao local. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

5.1 Demarcação do espaço para a pesquisa 
 

A pesquisa foi realizada na cidade de Capão da Canoa, localizada no 

Litoral Norte do estado do Rio Grande do Sul, estando distante 138 km da 

capital Porto Alegre. Banhada ao leste pelo Oceano Atlântico, ao norte faz 

divisa com a cidade de Arroio do Sal, ao oeste pela cidade de Terra de Areia e 

ao sul pela cidade de Xangri-lá. 

Figura 1 - Distância de Porto Alegre - Capão da Canoa/RS (Fonte: Google Maps) 
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Figura 2 - Limite territorial de Capão da Canoa/RS (Fonte IBGE) 

 

 

A população de Capão da Canoa é estimada em 45.744 habitantes, a 

área de unidade territorial é de 97.100 km², com densidade demográfica de 

432,96 hab/km² (IBGE, 2013). No período de verão, a cidade apresenta 

aumento populacional em função do veraneio, sendo uma das praias mais 

procuradas no Rio Grande do Sul, devido sua proximidade com a região 

metropolitana e fácil acesso pelas vias Free-Way (BR-290) e BR-101. A prática 

do Surf e Kitesurf na orla são um dos atrativos da cidade - devido sua costa ser 

aberta - o vento forte proporciona condições ideias para a prática.  

 

5.2 Identificação das unidades públicas de atividade física, esporte e lazer 

no espaço urbano 

 

Para a realização deste estudo foi feito o levantamento de dados in loco, 

com a observação dos diferentes espaços públicos onde a atividade física pode 

ser desenvolvida no referido município. A coleta de dados para o 
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desenvolvimento da pesquisa foi realizada através dos seguintes 

procedimentos: 

5.2.1 Solicitação aos órgãos competentes – Departamento de Esportes de 

Capão da Canoa e da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente – de 

listagem contendo informações referentes às praças públicas encontradas no 

município, independente de serem mantidas apenas pelo poder público ou por 

associações de bairros. As informações cedidas pelo órgão público foram 

cruzadas com outra listagem fornecida por um ex-funcionário da prefeitura. 

Dessa forma, foram estabelecidos os locais que seriam observados.   

5.2.2 Busca por registros de ocorrências criminais como assaltos, pichação e 

depredação nas áreas observadas, junto a Delegacia de Capão da Canoa/RS. 

5.2.3 Elaboração de ficha avaliativa das praças públicas municipais, 

contemplando os seguintes itens: acesso da população aos espaços, estética, 

segurança, manutenção e qualidade das estruturas da praça. 

5.2.4 Observação direta dos locais selecionados a partir da lista, com a 

produção da descrição dos diversos itens identificados conforme os critérios 

pré-estabelecidos na ficha avaliativa. A observação consistiu em detalhar todas 

as características das áreas selecionadas, descrevendo sua estrutura física, 

condições e manutenção de equipamentos, limpeza, segurança, qualidade dos 

passeios.  

5.2.5 Produção de imagens buscando demonstrar visualmente a realidade 

encontrada nos locais observados. 

 

5.3 Identificação dos fatores facilitadores e/ou constrangedores das 

práticas de exercícios físicos e esportes no espaço urbano 

 

A partir da observação dos espaços públicos selecionados, buscou-se 

avaliá-los a fim de classificá-los enquanto ambientes facilitadores e/ou 

constrangedores às práticas de exercícios físicos no espaço urbano. Nesse 

sentido, os pontos avaliados foram os que seguem: (1) o acesso da população 
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aos espaços de lazer (velocidade e intensidade de tráfico de veículos, a 

presença de faixas de segurança, condição de passeios, calçamento etc); (2) a 

estética (áreas verdes, luminosidade, manutenção e conservação dos 

espaços); (3) as preocupações com a segurança (estatísticas de ocorrências 

policiais, policiamento); (4) a manutenção dos prédios e equipamentos 

esportivos e de lazer (aparelhos e equipamentos para as práticas de atividades 

físicas, esporte e lazer). 

 

5.4. Avaliação das unidades urbanas 

 

Os dados de avaliação das unidades urbanas classificadas como 

facilitadoras ou constrangedoras das práticas de exercícios físicos e esportes 

foram descritos numa escala ordinal de cinco itens, Serão atribuídos os 

seguintes graus: (1) muito ruim; (2) ruim, (3) razoável, (4) bom e (5) muito bom.  

 

5.5 Tratamento das informações 

 

 A partir da análise dos dados coletados, foram elaborados gráficos que 

demonstram tanto a análise qualitativa dos itens analisados, quanto a análise 

quantitativa.  

 

5.5 Análises descritivas 

 

A descrição das estruturas do espaço urbano é apresentada através de 

estatística descritiva (frequência de ocorrência). São descritas, em cada região 

demarcada, a presença e o número de unidades, estruturas e espaços de 

práticas esportivas e lazer. 

A descrição das condições das estruturas de esportes e lazer é 

apresentada através dos resultados provenientes de um instrumento de 

observação constituído por uma escala ordinal de cinco itens. Para cada região 
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demarcada foram atribuídas notas de 1 a 5 para cada variável, e uma avaliação 

global atribuída a partir da mediana entre o conjunto de variáveis. 

6 RESULTADOS 

 

Foram observados 07 espaços públicos, dos quais 05 se localizam na 

região central da cidade e outros 02 em regiões periféricas. De um modo geral, 

os ambientes estudados apresentam características de um grande espaço 

territorial e poucos frequentadores nas áreas, além de nenhuma praça 

apresentar bebedouros ou banheiros em condições de utilização. As 

variedades de quadras esportivas se limitaram ao futebol e vôlei de areia, 

futebol de campo e as canchas de bocha, os demais locais encontrados 

estavam em péssimas condições de utilização. Para melhor entendimento do 

estudo, os espaços públicos foram avaliados a partir de 04 aspectos, sendo 

eles: 

a) Acesso 

No domínio do acesso, um local foi considerado “ruim (2)”, por não haver 

rampas de acesso e poucas faixas de segurança para os pedestres; duas 

praças foram consideradas “razoáveis (3)” por insuficiência de faixas de 

segurança, calçamento irregular em algumas partes e conter grama entre as 

pedras do calçamento; uma foi considerada “boa (4)”, apresentando boa 

qualidade na pavimentação das ruas e do calçamento das praças, além de 

conter rampas de acesso em quase toda extensão dos espaços – faltando no 

início; três espaços foram considerados “muito bom (5)”, com aspectos de boa 

pavimentação das ruas, amplo espaço para estacionamento, boa sinalização 

para os carros e para os pedestres, rampas de acesso em todas as esquinas, 

boa qualidade da calçada e sem desníveis. 
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b) Estética 

Na questão da estética, uma praça foi considerada “muito ruim (1)”, por 

não haver espaços com área verde, não haver postes de luz para a praça, 

além das estruturas e quadras existentes não recebem manutenção, 

mostrando toda a precariedade do local; dois locais foram considerados “ruins 

(2)”, apresentando aspectos negativos em estruturas inacabadas e na falta de 

manutenção dos equipamentos existentes, além da falta de lixeiras e a 

presença de entulhos e lixos; quatro locais foram considerados “muito bom (5)”, 

apresentando iluminação própria para o local, amplo espaço de área verde e 

cuidados impecáveis na limpeza e nos jardins, igualmente nas pinturas das 

estruturas e dos edifícios existentes no local, representando ótimas condições 

na manutenção do ambiente. 
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c) Segurança 

No quesito segurança, foi levado em consideração o que se apresentou 

no momento da observação, se foi presenciado policiamento ou patrulha na 

área em estudo. Dos 07 locais observados, apenas em dois locais foi 

presenciado policiamento no momento (Praça do Raul e Praça do Farol), sendo 

avaliados em “razoável (3)”. O restante foi considerado “muito ruim (1)”, por 

não haver policiamento algum durante o tempo da observação. 

Em todos os lugares foram identificadas pichações e depredações das 

estruturas nos locais, evidenciando a necessidade de policiamento e da falta de 

segurança. 

Para tentar conseguir maiores informações sobre a segurança nos locais 

estudados, foi solicitado um mapeamento dos crimes, junto à delegacia de 

policia de Capão da Canoa/RS. A inspetora responsável da delegacia 

disponibilizou todos os registros de crimes na cidade nos meses de 

Janeiro/Fevereiro/Março/Abril, dividindo em furtos qualificados, simples e 

outros. Segundo a inspetora, não há dados na delegacia sobre crimes 

ocorridos por área determinada, apenas um apanhado geral da cidade, 

tornando inviável um mapeamento com apenas os locais selecionados para a 
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pesquisa. Sendo assim, a inspetora relatou que, com base na sua experiência 

e por ser a responsável pela execução dos dados criminais, pouquíssimos 

casos foram registrados nas áreas estudadas, muito pelo fato – segundo ela – 

de as pessoas não registrarem ocorrência com relação a pichações ou 

depredações, nem mesmo casos de furto. 

 

 

 

d) Equipamentos de esporte/lazer 

Duas praças apresentaram classificação “muito ruim (1)” tendo como 

principais motivações o estado das quadras poliesportivas, faltando goleiras, 

demarcações e cuidados em geral, apresentando espaços inadequados e não 

planejados conforme a estrutura da praça, além da falta de equipamentos de 

boa qualidade para a população; um local foi considerado “razoável (3)” 

disponibilizando quadras e estruturas para a prática de atividade física, no 

entanto carecendo muito de reparos e cuidados na maioria dos equipamentos; 

três locais foram considerados “bom (4)”, apresentando aspectos positivos na 

qualidade dos equipamentos disponíveis para a prática de atividade física ou 

do lazer, sendo que cada praça acaba deixando a desejar em algum quesito – 

seja na falta dos equipamentos ou na pouca qualidade dos mesmos; uma área 
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foi considerada “muito boa (5)” por conter diversos equipamentos para a prática 

de atividade física e do lazer, aproveitando todo o espaço físico do local para 

proporcionar um ótimo ambiente para os frequentadores e transeuntes da 

praça. 

 

 

 

 

A partir das notas obtidas através das observações (aspecto, estética, 

segurança e estrutura) foi realizada uma média entre os quatro critérios 

estabelecidos no estudo, classificando-os e representando através do gráfico 

abaixo:  
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e) Legenda da avaliação dos espaços 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Gráfico geral dos aspectos Acesso/Estética/Segurança/Estruturas. 

Finalmente foi elaborado um gráfico reunindo todos os aspectos observados 

durante o estudo, buscando demonstrar visualmente o desempenho de cada 

espaço. 

1 – 1,9 Muito ruim 

2 – 2,9 Ruim 

3 – 3,9 Razoável 

4 – 4,9 Bom 

5 Muito bom 
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7 DISCUSSÃO 

 

A partir da observação e da avaliação dos supracitados espaços 

públicos de lazer encontrados no município de Capão da Canoa/RS, foi 

possível identificar os aspectos relevantes que facilitam ou constrangem a 

utilização dos mesmos enquanto lugares para a prática física e de lazer.  

Tendo em vista os resultados alcançados, foi possível realizar uma 

análise dos mesmos, tomando como base seus aspectos positivos e negativos. 

Nesse sentido, pode-se concluir que de uma forma geral, o município 

apresenta uma situação preocupante no que concerne a importância e o 

investimento em áreas púbicas voltadas ao uso da comunidade. Por outro lado, 
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pode-se perceber o empenho da própria comunidade em investir na construção 

e manutenção de espaços de convivência, iniciativas de grande valor.  

No entanto, algumas discrepâncias sobre a qualidade e manutenção 

destes espaços foram identificadas. Uma importante constatação é de que – 

permitida pelo fato de eu ser morador e conhecer os locais - no período de 

veraneio, quando a população da cidade sofre um substancial crescimento, e 

por consequências as demanda de uso dos espaços públicos aumentam, estes 

locais apresentam melhores condições de manutenção e usabilidade. Porém, 

quando este período do ano termina, a atenção da administração municipal 

parece diminuir, ao passo que as praças públicas passam a apresentar visível 

estado de degradação, o qual só é novamente minimizado quando o veraneio 

seguinte se aproxima.  

Outra discrepância significativa relaciona-se à distribuição dos espaços 

públicos de lazer em Capão da Canoa, uma vez que a maior parte deles está 

localizada em regiões próximas ao centro da cidade, e são justamente os que 

apresentam melhores condições no que diz respeito à estrutura e manutenção. 

Verificou-se que os espaços localizados em regiões periféricas, como as 

praças São Jorge e Capão Novo, são as que apresentam piores avaliações 

dentro dos critérios propostos, e menor uso por parte da população.  

Existem vários fatores para elencar com relação aos maus cuidados dos 

locais estudados: no caso das duas praças que se encontram mais distantes 

do centro da cidade, apresentaram avaliações muito aquém das praças da 

região central, ficando atrás em todos os critérios estabelecidos para a 

avaliação. A estética dos lugares apresentava características que não atraíam 

a população ao local, com muita sujeira, pichações e depredações das poucas 

estruturas. Foi igualmente percebido que os lugares que apresentaram 

melhores avaliações são os locais cuidados por associações de bairros e que 

contam com zelador na praça, onde o mesmo é encarregado de fazer a 

manutenção do local. São esses as praças do Farol, do Raul e a Luiz Bassani.  

Um dos pontos analisados que apresentou bons aspectos foi o 

Calçadão-Ciclovia, que é mantido pelo poder público. Um dos possíveis 

motivos que justificam a maior preocupação em relação a este local é por ser o 
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principal cartão postal da cidade. Contrapondo a isso, em nenhuma área foi 

percebida a existência de bebedouros – excetuando a Praça do Farol - ou de 

banheiros. 

A Praça de Capão Novo, por exemplo, apresenta um enorme espaço 

físico, com diversas possibilidades para usufruir do local. A praça conta com 

dois espaços para realização de shows e apresentações, os quais se 

encontram abandonados. Também tem campos de futebol, que não 

apresentam goleiras nem demarcações. Tais características atestam o descaso 

público em relação a manutenção de espaços que existem e que deveriam 

servir à comunidade local. Da mesma forma, a Praça São Jorge teve uma 

avaliação muito parecida, reforçando a ideia de que é necessário um projeto 

que busque resgatar tais lugares, colocando-os à disposição do público em 

geral e, dessa forma, constituindo um grupo de frequentadores.  

Vale ser referida a grande ocorrência de espaços específicos da prática 

esportiva, como quadras de areia para futebol e vôlei e canchas de bocha, que 

também seguem o padrão de falta de investimento e manutenção. Também 

evidenciando as deficiências locais em relação aos espaços públicos de lazer, 

temos a presença de quadras poliesportivas e a pista de skate da Praça São 

Jorge com acentuados problemas estruturais e inúmeras ocorrências de 

depredação.  

Por fim, dentro da análise desenvolvida, foi identificada a falta de 

investimento em segurança como um fator de agrave no atual estado e uso dos 

lugares observados. Por um lado, a falta de registros sobre ocorrências de 

furtos e roubos nestes espaços dificulta um diagnóstico que possa 

desencadear o desenvolvimento de políticas específicas neste quesito. Por 

outro, a falta de policiamento identificada no decorrer das visitações abre 

espaço para uma questão relevante: talvez, se existisse uma preocupação em 

preservar estes espaços da depredação, existiria um incentivo aos 

frequentadores, uma vez que tais lugares seriam vistos tanto como agradáveis 

quanto como seguros.  

Considerando o fato de Capão da Canoa ser uma cidade litorânea, é 

visto que ela exerce forte atração sobre a população gaúcha, uma vez que 
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recebe grande número de turistas e veranistas ao longo da alta temporada. 

Além disso, apresenta grande potencial no que diz respeito às práticas físicas e 

de lazer, tendo em vista o ambiente vasto e agradável que tem condições de 

acomodar grande público.  

Dessa forma, e a partir das diversas debilidades identificadas na 

estrutura dos espaços públicos municipais, faz-se necessário o apontamento 

de possibilidades de melhoramentos que podem ser empreendidos. 

Primeiramente, fica clara a necessidade de que exista uma maior preocupação 

por parte do poder público em investir, manter e desenvolver esses espaços, 

tornando-os plenamente aptos e atrativos ao uso, tanto da população local 

permanente, quanto dos frequentadores sazonais. Também é primordial que 

haja uma unificação nos padrões de cuidado e manutenção empreendidos, 

sendo todas as áreas da cidade atendidas igualmente. Os investimentos nas 

áreas públicas de lazer e atividade física proporcionam benefícios não só para 

a população, mas também para a imagem da cidade, uma vez que o turismo é 

uma das grandes fontes de renda da região, o desenvolvimento das áreas 

estudadas se torna essencial para o aumento do fluxo de veranistas. 

Porém, o simples investimento em estruturas públicas é insuficiente. É 

necessário que sejam desenvolvidos projetos no sentido de identificar as 

principais demandas da população usuária destes espaços públicos, buscando 

promover o incentivo ao seu uso e a criação de uma cultura na qualidade de 

vida, nos aspectos de saúde e do desenvolvimento em comunidade nos 

espaços públicos.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir de tudo o que foi observado durante as visitações aos referidos 

locais, chegou-se a uma série de conclusões a respeito das condições dos 

espaços públicos para prática de lazer e atividade física no município de Capão 

da Canoa:  

No quesito acesso, é possível afirmar que os espaços analisados 

apresentam, de forma geral, bons aspectos na qualidade dos calçamentos, nas 

rampas de acesso, na quantidade de faixas de pedestres e na localização das 

áreas. Tendo, portanto, uma avaliação bastante positiva.  

No quesito estética, a diferença na qualidade dos espaços foi notória e 

diretamente ligada a localização dos mesmos no município. As áreas 

localizadas nas regiões centrais e que eram cuidados por associação de 

moradores, apresentaram melhores aspectos, comparando com as áreas 

localizadas nas regiões periféricas, que são mantidas unicamente pelo poder 

público.  

O quesito segurança se apresentou como um dos aspectos mais 

preocupantes, por vários fatores. Primeiramente, por não ser encontrado 

qualquer policiamento ou patrulhamento nas regiões onde estão localizados os 

espaços estudados. Depois, por não haver qualquer preocupação aparente no 

combate à depredação dos mesmos e, finalmente, pela falta de informação 

relacionada às ocorrência criminais frequentes.  

Quanto ao estado geral de apresentação e manutenção dos 

equipamentos encontrados, consideramos os mesmos ruins, uma vez que a 

degradação é uma constante.  

Finalmente, pode-se afirmar que no que diz respeito aos espaços 

públicos para a prática do lazer e da atividade física, o município de Capão da 

Canoa apresenta diversas deficiências, as quais necessitam serem sanadas o 

mais breve possível, para que haja um sensível crescimento na qualidade de 

vida.  



33 
 

 

9 REFERÊNCIAS 

 

ATLAS SOCIOECONÔMICO DO RIO GRANDE DO SUL - 

http://www.scp.rs.gov.br/atlas/conteudo.asp?cod_menu_filho=808&cod_

menu=805&tipo_menu=POPULA&cod_conteudo=1400 – Acessado dia 22 

de abril de 2014 às 21h 40 min. 

CANDEIAS, N. M. F. Conceitos de educação e de promoção em saúde: 

mudanças individuais e mudanças organizacionais. Rev. Saúde Pública, 

vol. 31, pág. 209-213, 1997. 

 

CASSOU, A. C. N. Características ambientais, freqüência de utilização e 

nível de atividade física dos usuários de parques e praças em Curitiba, 

PR. Dissertação de mestrado para título de Mestre em Educação Física na 

Universidade Federal do Paraná, 2009. 

 

 

CHAO, C. H. N. et al. Determinantes ambientais para a realização de 

atividades físicas nos parques de Curitiba: Uma abordagem sócio-

ecológica da percepção dos usuários. Anais do XVI Conbrace e III Conice – 

Salvador, Bahia, 2009. 

 

IBGE - 

http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?lang=&codmun=430463&search

=rio-grande-do-sul%7Ccapao-da-canoa%7Cinfograficos:-dados-gerais-do-

municipio . Acessado dia 22 de abril de 2014 às 21h e 23min. 

 

 

PETROSKI, E. L. et al. Barreiras e facilitadores de atividades físicas em 

frequentadores de parques públicos. Motriz, Rio Claro, v. 15 n.2 p. 219-227, 

abr./jun. 2009. 

  

http://www.scp.rs.gov.br/atlas/conteudo.asp?cod_menu_filho=808&cod_menu=805&tipo_menu=POPULA&cod_conteudo=1400
http://www.scp.rs.gov.br/atlas/conteudo.asp?cod_menu_filho=808&cod_menu=805&tipo_menu=POPULA&cod_conteudo=1400
http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?lang=&codmun=430463&search=rio-grande-do-sul%7Ccapao-da-canoa%7Cinfograficos:-dados-gerais-do-municipio
http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?lang=&codmun=430463&search=rio-grande-do-sul%7Ccapao-da-canoa%7Cinfograficos:-dados-gerais-do-municipio
http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/painel.php?lang=&codmun=430463&search=rio-grande-do-sul%7Ccapao-da-canoa%7Cinfograficos:-dados-gerais-do-municipio


34 
 

PIRES, A. G. M. G.; DOS SANTOS, J. A. G. Ruas, praças e parques: Um 

mergulho em espaços públicos marginalizados. Coleção Pesquisa em 

Educação Física – Vol. 7, nº 1, 2008. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA - 

http://www.capaodacanoa.rs.gov.br/ - Acessado dia 30 de abril de 2014 às 

13h 50 min. 

 

REIS, R. S. Políticas públicas de lazer: Discutindo espaços e 

equipamentos nas comunidades de bairro de Campina Grande/PB. 

Dissertação de mestrado para título de Mestre em Educação Física na 

Universidade Federal de Santa Catarina, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.capaodacanoa.rs.gov.br/


35 
 

 

ANEXO A 

Ficha das Áreas Públicas 

 

Nome local: Calçadão - Ciclovia    Data: 16/05/2014 

Horário: 15h       Nota Geral: 4 – Bom 

Aspectos: 

a) acesso da população aos espaços de lazer (velocidade e intensidade 
dos veículos, faixas de segurança, condições de passeios, calçamento, 
etc). 

(1) muito ruim (2) ruim (3) razoável (4) bom (5) muito bom 

Tanto a ciclovia como o calçadão tem uma distância de 1,1km de comprimento; 

as pavimentações das ruas e da ciclovia encontram-se em ótimo estado, 

permitindo a plena prática de ciclismo no local. O mesmo ocorre com o 

calçadão que, dentre o 1,1km de comprimento segue um formato padrão e com 

uma largura boa para as pessoas caminhar ou correr, após o 1,1km o calçadão 

se estreita, ficando mais difícil para a prática de atividade física. A intensidade 

dos veículos é de nível moderado, com velocidade máxima de 40 km/h, ao 

longo do calçadão/ciclovia foi possível perceber 06 faixas de segurança, além 

de rampas de acesso para o calçadão, não havendo no início do mesmo.  

b) estética (áreas verdes, luminosidade, manutenção, conservação dos 
espaços, etc). 

(1) muito ruim (2) ruim (3) razoável (4) bom (5) muito bom 

Ao longo da ciclovia e do calçadão, é possível perceber várias áreas com 

árvores de grande porte, dando possibilidade de sentar-se à sombra. Como o 

gramado está na orla da beira-mar, não é possível fazer grandes manutenções 

por questões ambientais, no entanto, o local encontra-se bem cuidado, tendo 

uma área com possibilidade de realizar atividade física. A conservação do local 

é de boa qualidade, tanto na limpeza como na luminosidade, ficando devendo 

apenas em alguns trechos com relação aos bancos espalhados pelo calçadão; 

a limpeza encontra-se em dia e há lixeiras em bom estado de conservação 

dispostas na área. 

c) preocupações com segurança (estatística de ocorrências policiais, 
policiamento). 

(1) muito ruim (2) ruim (3) razoável (4) bom (5) muito bom 
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Não foi percebido policiamento algum pela região no momento da observação. 

d) manutenção dos prédios, equipamentos esportivos e de lazer 
(aparelhos e equipamentos para as práticas de atividade física, esporte e 
lazer). 

(1) muito ruim (2) ruim (3) razoável (4) bom (5) muito bom 

Por se tratar de uma área livre, não há estruturas físicas de grande porte, nem 

equipamentos esportivos no local, apenas a ciclovia e o calçadão. Como já 

colocado nas questões anteriores, as condições para a prática de 

caminhada/corrida/ciclismo são de boa qualidade. 

Descrição do local: 

A ciclovia está localizada na Rua Moema, na beira-mar de Capão da 

Canoa/RS, junto ao calçadão, fazendo parte da região central da cidade. É um 

dos pontos turísticos do município, muito frequentado por veranistas no período 

do verão e por moradores no restante do ano. O local proporciona a prática de 

corrida, caminhada e ciclismo, além de poder desfrutar do contato com o meio 

ambiente, do ar puro da brisa do mar e do grande espaço da praia. No 

momento da observação fazia sol, com temperatura por volta dos 18ºC. Apesar 

do tempo bom, havia baixa circulação de pessoas no local, apenas alguns 

indivíduos realizando uma corrida ao longo do calçadão. Não há banheiros ou 

bebedouros na área, apenas chuveiros na saída da praia disponibilizados pela 

CORSAN. 

 

Figura 3 - Localização e extensão Calçação e Ciclovia. Fonte: Google Maps 
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Figura 4 - Início doCalçadão. Sem rampa de acesso 

Figura 5 - Início do Calçadão 

 Figura 6 - Início da Ciclovia 
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Figura 7 - Banco em bom estado de conservação 

 

Figura 8 - Banco em péssimo estado de conservação 

 

 Figura 9 - Rampa de acesso ao calçadão 
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Figura 10 - Faixa de pedestres próxima à imagem de 
Iemanjá 

 

Figura 11 - Faixa de segurança. Ao fundo, chuveiro à 
beira-mar 

 

Figura 12 - Calçadão e ciclovia, próximo à imagem 
de Iemanjá 

 

Figura 13 - Trecho final da Ciclovia e do Calçadão
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Figura 14 - Final da Ciclovia e do Calçadão 

 

Figura 15 - Final da Ciclovia e início do 
estreitamento do Calçadão 
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Ficha das Áreas Públicas 

 

Nome local: Espaço Beira-Mar    Data: 16/05/2014 

Horário: 16h e 15 min     Nota Geral: 3 - razoável 

Aspectos: 

a) acesso da população aos espaços de lazer (velocidade e intensidade 

dos veículos, faixas de segurança, condições de passeios, calçamento, 

etc). 

(1) muito ruim (2) ruim (3) razoável (4) bom (5) muito bom 

O espaço está localizado na beira-mar de Capão da Canoa, tendo a Av. Beira-

Mar que passa na frente do local; as quadras poliesportivas possuem rampas 

de acesso, no entanto as condições do calçamento que, em alguns pontos 

apresentam boa qualidade e, em outros, apresentam pedras irregulares e 

pequenos buracos, dificultam a vida dos idosos e dos cadeirantes. Ao longo do 

espaço, foram constatados apenas 02 faixas de segurança e, por se tratar de 

uma avenida com intensidade de veículos moderada, acaba sendo insuficiente 

para a segurança de acesso à população. Por estar localizada na Av. Beira-

Mar, o local é constantemente frequentado, além de haver muitos lugares para 

estacionar perto do espaço. 

b) estética (áreas verdes, luminosidade, manutenção, conservação dos 

espaços, etc). 

(1) muito ruim (2) ruim (3) razoável (4) bom (5) muito bom 

Pela proximidade com a praia, o local apresenta uma estética agradável devido 

os recursos naturais, no entanto, a manutenção e a conservação dos espaços 

observados são preocupantes. As quadras poliesportivas denominadas de 

“Arena de Esportes” apresentam uma ótima estrutura, se contrapondo com o 

restante das estruturas existentes no espaço; o “Recanto Fitness” apresentava 

boas condições; os locais denominados “Academia da Terceira Idade” e o 

“Basquete” apresentaram péssimas condições de conservação e manutenção, 

mostrando a precariedade do local. Não há muitos locais com áreas verdes que 

proporcionem sombras, a área apresentava-se limpa, porém a quantidade de 

lixeiras não se fazia suficiente. A iluminação do local é feita através dos postes 

de luz existentes na avenida e no calçadão. Não foi percebida a existência de 

bancos no espaço, apenas arquibancadas nas quadras poliesportivas. 

c) preocupações com segurança (estatística de ocorrências policiais, 

policiamento). 

(1) muito ruim (2) ruim (3) razoável (4) bom (5) muito bom 
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No momento da observação, não foi percebido policiamento algum pela região. 

 

d) manutenção dos prédios, equipamentos esportivos e de lazer 

(aparelhos e equipamentos para as práticas de atividade física, esporte e 

lazer). 

(1) muito ruim (2) ruim (3) razoável (4) bom (5) muito bom 

O espaço proporciona a prática de diversos esportes; as quadras poliesportivas 

denominadas de “Arena de Esportes” apresentam uma ótima estrutura, com 

arquibancadas, redes cercando as quadras e goleiras, proporcionando a 

prática de futebol de areia e hand beach; 02 quadras de vôlei de areia em 

condições razoáveis, nenhuma das duas apresentam redes mesmo existindo o 

suporte nas laterais, nem tela em volta das quadras para evitar que a bola saia 

do local, também não há demarcação na quadra. 02 canchas de bochas em 

estado razoável, sendo a estrutura de madeira. A maior precariedade do local 

está no espaço reservado para academia, onde haviam 02 aparelhos tomados 

por ferrugem e foi possível encontrar pedaços de um terceiro aparelho perto do 

local; a quadra de basquete não tinham as cestas, nem tela cercando a quadra; 

a área fitness tinham apenas 05 aparelhos, todos em bom estado de 

conservação. 

Descrição do local: 

O espaço localizado a beira-mar da cidade seria um ótimo local para realizar 

atividade física, se houvesse uma preocupação na manutenção e conservação 

do local. Foi percebido um total descaso com o espaço onde, os pouquíssimos 

equipamentos existentes para prática da ginástica estão destruídos. Com o 

espaço localizado na orla da cidade, a beleza e o clima da praia são atrativos 

para frequentar e realizar atividade física; outro ponto que reforça a grande 

frequência de pessoas no local é o calçadão, onde pessoas praticam 

caminhada/corrida, passando ao lado do espaço, sem utilizá-lo. No dia da 

observação, a temperatura estava em torno dos 17 Cº, e o tempo estava com 

sol, no entanto, não havia ninguém utilizando qualquer uma das estruturas do 

ambiente. Pela falta de atrativos e de estruturas condizentes para realizar 

exercícios, as pessoas acabam não dando importância para o local, sendo 

perceptível quando se observa as pessoas realizando caminhadas ao lado do 

espaço – no calçadão – e utilizando o espaço para realizar outra atividade 

física. 

A inexistência de banheiros e bebedouros no local, ou próximo dele, torna 

preocupante pelo fato de serem necessidades básicas de qualquer área 

pública, que tenham possibilidade de desenvolver atividade física ou área de 

lazer. 
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Figura 16 - Localização e extensão do espaço Beira Mar. Fonte: Google Maps 

 

 

Figura 17 - Área com quadras de Hand-Beach 

 

Figura 18 – Área de futebol de areia
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Figura 19 - Arena de esportes Beira-Mar 

 

Figura 20 - Quadra de Vôlei 1 

 

Figura 21 - Cancha de Bocha 

 

Figura 22 - Quadra de Vôlei 2 
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Figura 23 - Academia Terceira Idade 

 

Figura 24 - Academia Terceira Idade 

 

Figura 25 - Espaço Fitness 

 

Figura 26 - Espaço Fitness 

 

Figura 27 - Quadra de Basquete 

Figura 28 - Quadra de Basquete

 

 



46 
 

Ficha das Áreas Públicas 

 

Nome local: Praça José Alfor Nuñez   Data: 17/05/2014 

Horário: 15h e 15 min     Nota Geral: 2 - ruim 

Aspectos: 

a) acesso da população aos espaços de lazer (velocidade e intensidade 
dos veículos, faixas de segurança, condições de passeios, calçamento, 
etc). 

(1) muito ruim (2) ruim (3) razoável (4) bom (5) muito bom 

A praça encontra-se a beira-mar de Capão Novo, distrito da praia de Capão da 

Canoa/RS. A Rua Amor Perfeito que costeia a área, tendo uma boa qualidade 

de pavimentação; o calçamento de toda a praça está em condições ruins, 

sendo irregulares, sem rampa de acesso e com muita sujeira. Foi possível 

perceber apenas 02 faixas de segurança, tendo uma intensidade baixa dos 

veículos, com velocidade de até 30 km/h. Por estar na beira-mar, dispõe de um 

vasto espaço para estacionamento. 

b) estética (áreas verdes, luminosidade, manutenção, conservação dos 

espaços, etc). 

(1) muito ruim (2) ruim (3) razoável (4) bom (5) muito bom 

O espaço físico do local é grande, tornando-se um local difícil de haver 

manutenção. Todas as estruturas físicas disponíveis no local estão em péssima 

conservação e abandonados, com pichações, em processo de deterioração e 

sujos. A área dispõe de várias áreas verdes abertas, com árvores de grande 

porte, proporcionando sombras em diversos espaços; em algumas partes o 

abandono do local é perceptível, em outros, parece um pouco mais com 

cuidados. O local onde há um campo de futebol (começo da praça), o gramado 

estava bem cuidado; na outra ponta da praça, onde há outro campo de futebol, 

o panorama é diferente, com grama alta e lixo visível e diversas partes. A 

existência de postes de luz foi identificada em alguns pontos, no entanto, não 

parece ser suficiente para dar segurança e luminosidade total ao lugar; próxima 

a calçada foram encontrados algumas lixeiras, também em números 

insuficientes para o tamanho da praça. Esteticamente a praça apresenta um 

estado preocupante, não se podendo dizer que atraia as pessoas ao local por 

sua organização, beleza ou estrutura física; poucos bancos foram presenciados 

e, os poucos existentes, também se encontravam em estado de depredação. 

c) preocupações com segurança (estatística de ocorrências policiais, 

policiamento). 
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(1) muito ruim (2) ruim (3) razoável (4) bom (5) muito bom 

Não foi percebido qualquer movimento de viatura ou policiamento no local 

durante a observação. 

 

d) manutenção dos prédios, equipamentos esportivos e de lazer 

(aparelhos e equipamentos para as práticas de atividade física, esporte e 

lazer). 

(1) muito ruim (2) ruim (3) razoável (4) bom (5) muito bom 

A praça conta com 02 campos de futebol, 01 cancha de bocha e 01 pracinha, 

além de 02 áreas direcionadas a shows e apresentações. Todas as estruturas 

observadas apresentavam problemas na manutenção ou na estrutura física; 

dos 02 campos de futebol, 01 não apresenta goleiras nem demarcação no 

campo, a outra não dispõe de redes nas goleiras, além de não ter proteção em 

volta do campo. O gramado dos dois campos apresentava bom estado. A 

cancha de bocha foi a estrutura que melhores condições apresentou, com a 

boa pintura e materiais em bom estado. A pracinha dispõe apenas de uma 

escada e um escorregador, mostrando a precariedade do local. Os 02 palcos 

para apresentação ao público estavam em condições razoáveis, sendo visível o 

descuido com a manutenção da limpeza no local. O local apresenta um 

banheiro no local, no entanto, quando ocorreu a observação, o banheiro 

encontrava-se fechado e com um forte odor desagradável. O restante das 

estruturas existentes na praça são estabelecimentos comerciais praticamente 

abandonados no período do inverno, com vidros quebrados, pinturas 

defasadas e as portas lacradas. 

Descrição do local: 

A Praça José Alfor Nuñez está localizada na Rua Amor Perfeito, em Capão 

Novo, distrito da cidade de Capão da Canoa/RS. Encontra-se ao leste a beira-

mar de Capão Novo e ao oeste a Rua Amor Perfeito; fica aproximadamente 

9km de distância da região central do município sede. Por se tratar de um 

distrito, o movimento no local é menor em comparação ao de Capão da Canoa, 

o que pode ser motivo pelo desuso, da praça, assim como o desleixo com a 

estrutura do local e de sua manutenção. No momento da observação, havia 

apenas uma dupla de meninos jogando futebol em um dos campos, sendo que 

o dia estava com sol e temperatura por volta dos 20ºC. Todos os 

estabelecimentos estavam fechados, alguns tendo características de 

abandono, outros bem conservados, mas que a princípio abrem apenas no 

período do verão.  

Não foi percebido bebedouros no local, ou algum lugar com água potável para 

consumo; havia um banheiro no local, no entanto, estava fechado e com odor 
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extremamente forte e desagradável. O local é bem extenso, com vasta 

possibilidade de desenvolver atividades, colocar estruturas para atividade 

física, recreação para crianças, praticar esportes como vôlei, basquete, corrida, 

etc. 

 

Figura 29 - Localização e extensão da Praça José Alfor Nuñez. Fonte: Google Maps 

 

 

Figura 30 - Calçada da praça 

 

Figura 31 - Calçada sem rampa de acesso
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Figura 32 - Campo de Futebol 1 

 

Figura 33 - Campo de Futebol 2

 

Figura 34 - Cancha de Bocha 

 

 

Figura 35 - Estabelecimento 1 

 

Figura 36 - Estabelecimento 2 

 

 

Figura 37 - Estabelecimento 3 
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Figura 38 - Espaço para eventos 1 

 

Figura 39 - Espaço para eventos 2 
 

 

Figura 40 - Banheiro 

 

Figura 41 - Lixeira 

 

 

 

Figura 42 - Banco 

 

 

Figura 43– Pracinha 
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Ficha das Áreas Públicas 

 

Nome local: Praça do Farol     Data: 16/05/2014 

Horário: 10h e 40 min     Nota Geral: 5 – Muito 

Bom 

Aspectos: 

a) acesso da população aos espaços de lazer (velocidade e intensidade 

dos veículos, faixas de segurança, condições de passeios, calçamento, 

etc). 

(1) muito ruim (2) ruim (3) razoável (4) bom (5) muito bom 

A praça encontra-se muito bem localizada, no centro da cidade. A área é 

cercada por 04 ruas bem pavimentadas, além de um calçamento de boa 

qualidade com rampas em todas as esquinas, percebe-se um bloqueio para 

bicicletas no trânsito dentro da praça (fotos em anexo) e diversos avisos 

proibindo a utilização de bicicletas e skates; 02 faixas de segurança facilitam o 

acesso à praça, onde é perceptível uma intensidade moderada de veículos em 

volta. A praça contém muitos lugares para estacionamento, pois na Avenida 

Beira-Mar encontram-se muitas vagas para estacionar, além das outras ruas 

envoltas do local; 

b) estética (áreas verdes, luminosidade, manutenção, conservação dos 

espaços, etc). 

(1) muito ruim (2) ruim (3) razoável (4) bom (5) muito bom 

O espaço físico da praça é grande, com incontáveis árvores, bancos e jardins 

muito bem cuidados, além da grama cortada e a limpeza impecável; com 

relação as áreas verdes, o que chamou atenção no local foi de um espaço 

reservado para um canteiro comunitário de chás, com a disponibilidade dos 

frequentadores pegarem folhas, levarem mudas para o local e, além disso, 

havendo informações básicas sobre as plantas, tendo exemplo de suas 

utilidades. A praça dispõe de 02 espaços direcionados as crianças, com 

diversos equipamentos para recreação: gangorra, balanços, casinhas, postes 

de equilíbrio, etc. Também há 01 mini quadra de futebol de areia no local, 

cercada nas laterais; 02 canchas de bocha em bom estado. Todas as 

estruturas do local estavam em ótimo estado de conservação, com a pintura 

em dia, lixeiras em todas as partes da praça, com diversas placas alertando os 

frequentadores das normas da praça. Com relação à iluminação, o local parece 

muito bem preparado, com postes de luz bem espalhados, além do farol na 

parte central da praça; na parte de baixo do farol, encontra-se a casa do 
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zelador com o material para manutenção da praça, onde as paredes 

encontram-se pichadas. Ainda no local, existe um espaço reservado para 

realizar exercício físico em aparelhos de barra de ferro, também em bom 

estado de conservação. 

c) preocupações com segurança (estatística de ocorrências policiais, 

policiamento). 

(1) muito ruim (2) ruim (3) razoável (4) bom (5) muito bom 

No momento da observação, foi possível perceber a ronda de uma viatura da 

Brigada Militar, por volta das 11h da manhã. Em uma conversa informal com o 

zelador do local, foi colocado que os grandes problemas são com as pichações 

e vandalismo por parte de algumas pessoas; na relação dos assaltos, pouco se 

é registrado no local. 

d) manutenção dos prédios, equipamentos esportivos e de lazer 

(aparelhos e equipamentos para as práticas de atividade física, esporte e 

lazer). 

(1) muito ruim (2) ruim (3) razoável (4) bom (5) muito bom 

A manutenção dos equipamentos da praça é considerada muito boa, com 

pintura em dia das pracinhas, as canchas de bocha, a mini quadra de futebol 

de areia, os bancos, os jardins, as calçadas. Suporte para estacionar bicicletas 

em volta da praça, além da estrutura de barra de ferro para exercícios muito 

bem dispostos e de boa qualidade. Ressalva a ser feita, está ligado à questão 

das pichações, onde em algumas placas e na estrutura do zelador podiam ser 

percebidas. 

Descrição do local: 

A Praça do Farol tem seus limites ao leste pela Av. Beira-Mar, ao norte pela 

Rua Moema, ao oeste pela Rua Guaraci e ao sul pela Rua Andirá, estando 

localizada na região central da cidade de Capão da Canoa/RS. O local é 

cercado por edifícios, onde os moradores e frequentadores contribuem com um 

valor para a Associação dos Amigos da Praça do Farol para a manutenção da 

área. Um zelador fica responsável pela manutenção do local – função a qual 

exerce muito bem – realizando reparos, manutenção do local, limpeza e 

cuidados em geral; além da contribuição com a Associação, algumas empresas 

ajudam na parte financeira para manter o local, havendo a contrapartida na 

publicidade das empresas na praça. Uma surpresa boa na praça foi o espaço 

reservado para a horta comunitária da praça, a qual estava bem cuidada, 

cercada, com avisos para os usuários e frequentadores do local, além de 

informações das plantas e suas utilidades para a população, criando um 

sentimento cultivo as pessoas; diversos enfeites, espaços para tratar 

passarinhos, árvores podadas, desenhos nas calçadas que embelezam e 
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tornam um atrativo a mais na praça. Não há qualquer estabelecimento 

comercial dentro da praça, apenas ao redor; a frequência no dia da observação 

mostrou-se fraco, o dia estava com sol e a temperatura em torno dos 18ºC, as 

pessoas que frequentavam o local estavam tomando chimarrão, se exercitando 

nas barras de ferro e sentadas nos diversos bancos dispostos na praça. A 

praça mostra-se um exemplo de organização e de beleza, revelando-se um 

ótimo exemplo para as demais praças da cidade. 

Não foi percebido qualquer banheiro no local; bebedouro foi constato apenas 

um: por se tratar de um local para realizar atividade física, tornam-se 

necessário e essencial haver tanto banheiro, como bebedouros para os 

frequentadores. 

Em uma conversa informal com o zelador da praça, Sr. Evanildo, pude ter uma 

noção de como é feita a organização do espaço: a Associação toma conta de 

toda a praça na questão financeira, cabendo ao zelador fazer todo o trabalho 

do local. O Sr. Evanildo colocou que é muito difícil manter o local sozinho, pois 

o espaço é grande e dispõe de muitas estruturas para manutenção, outro ponto 

colocado por ele é o descaso do poder público com o local o qual – segundo 

ele – não contribuem com nada no local.   

 

Figura 44 - Localização da Praça do Farol. Fonte: 
Google Maps 

 

 

Figura 45 - Placas indicando localização da praça 
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Figura 46 - Faixa de segurança 

  

 

Figura 47 - Faixa de segurança 

 

Figura 48 - Espaço com flores 

 

 

Figura 49 - Calçada em torno da praça 
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Figura 50 - Espaço de publicidade 

 

 

Figura 51 - Canteiro comunitário com chás 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Figura 52 - Local para tratamento de passarinhos 

  

 

 

Figura 53 - "Moradia" dos passarinhos na praça 
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Figura 54 - Canchas de bocha 

 

 

Figura 55 - Equipamentos de barras de ferro para 
atividade física 

 

Figura 56 - Pracinha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

Figura 57 - Placas com avisos da praça 
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Ficha das Áreas Públicas 

 

Nome local: Praça do Raul    Data: 17/05/2014 

Horário: 09h e 20 min     Nota Geral: 4 - bom 

Aspectos: 

a) acesso da população aos espaços de lazer (velocidade e intensidade 

dos veículos, faixas de segurança, condições de passeios, calçamento, 

etc). 

(1) muito ruim (2) ruim (3) razoável (4) bom (5) muito bom 

A praça está localizada na região central do município, próximo a beira-mar; o 

local é cercado por 05 ruas com boa pavimentação e sinalização; o fluxo dos 

veículos é moderado, assim como a velocidade não passa dos 30 km/h, 

contendo 06 faixas de segurança que ligam ruas à praça. O calçamento tanto 

em volta da praça, como o das ruas próximas a ela, apresentam aspectos 

positivos, além de haver rampas de acesso em todas as esquinas e no meio 

das praças. Por se tratar de uma região central, acaba facilitando o acesso da 

população ao local, havendo disponibilidade de lugares para estacionamento. 

b) estética (áreas verdes, luminosidade, manutenção, conservação dos 

espaços, etc). 

(1) muito ruim (2) ruim (3) razoável (4) bom (5) muito bom 

O espaço físico da praça é considerado grande, com muitas partes arborizadas 

e espaço com grama para realizar atividade física, todos os espaços verdes 

estavam em bom estado, a grama cortada e os canteiros com plantas. Foram 

percebidos entulhos acumulados em alguns lugares da praça, representando 

um aspecto negativo esteticamente; lixeiras sinalizadas e postes de iluminação 

também foram verificados, constatando um bom número de ambos no local. A 

praça é dividida em dois blocos, o primeiro contém a pracinha e as quadras de 

vôlei e futebol de areia, o segundo bloco é uma área mais arborizada e mais 

aberta para os frequentadores, em ambos apresentam características estéticas 

de boa qualidade. As pinturas das estruturas estão em dia, assim como do 

estabelecimento (funcionamento apenas no verão) e os bancos existentes no 

local. 

c) preocupações com segurança (estatística de ocorrências policiais, 

policiamento). 

(1) muito ruim (2) ruim (3) razoável (4) bom (5) muito bom 
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Durante o tempo da observação, foi possível constatar a patrulha de uma 

viatura pelas ruas da praça. 

 

d) manutenção dos prédios, equipamentos esportivos e de lazer 

(aparelhos e equipamentos para as práticas de atividade física, esporte e 

lazer). 

(1) muito ruim (2) ruim (3) razoável (4) bom (5) muito bom 

A Praça do Raul disponibiliza bastante espaço para desenvolver atividade 

física e lazer. Na área esportiva, a praça conta com 02 quadras de vôlei de 

areia, 01 quadra de futebol de areia e 02 canchas de bocha; na questão do 

lazer foi possível perceber uma grande área com árvores, espaço para sentar 

em grupos, churrasqueiras perto da cancha de bocha, além de ser muito bem 

cuidada esteticamente. 

As 02 quadras de vôlei apresentam um estado bom de conservação, com 

demarcações e suporte nas laterais para colocar as redes (que não constava 

no local). A quadra de futebol de areia também se encontra em bom estado de 

conservação, as goleiras equipadas com as redes, além de haver as 

demarcações no campo; tanto as quadras de vôlei, como a de futebol, são 

cercadas por uma tela, impedindo que a bola vá para a rua. As canchas de 

bocha se diferenciam na questão da conservação, onde uma apresenta 

melhores aspectos do que a outra, pintura e qualidade do material são os mais 

visíveis. 

A pracinha é nomeada como “Cidade do Raul”, localizada no meio da praça, 

apresentando uma pintura de ótima qualidade e bem chamativa para as 

crianças; contém casinhas, gangorras, ponte de equilíbrio e balanços de 

diferentes tamanhos. Também foi presenciado churrasqueiras ao lado de uma 

das canchas de bocha, com amplo espaço para se reunir em grupos e locais 

com sombras. 

Descrição do local: 

A Praça do Raul tem seus limites ao leste pela Av. Beira-Mar, ao norte e sul 

pela Av. Flavio Boianovski e ao oeste a Rua Marabá, localizada no bairro Zona 

Nova, região central de Capão da Canoa. Por se tratar de uma região em 

ampla expansão e cercada por edifícios, se torna um espaço muito atraente 

para realizar atividade física ou encontrar amigos, com vasto espaço e suas 

características positivas com relação aos cuidados, proporciona um ambiente 

com muita tranquilidade. No momento da observação, o dia estava aberto, com 

temperatura próxima dos 21ºC, apresentando boa quantidade de 

frequentadores realizando atividade física, ou desfrutando de um momento no 

local. A pracinha apresentou um grande número de crianças - acompanhado de 
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seus pais – realizando atividades, brincando e descontraindo nos aparelhos do 

local. 

 

O local não havia banheiro, nem local para hidratação. O estabelecimento 

existente no local tinha um aviso que dizia “Reabriremos em dezembro” e, 

também foi possível perceber uma quantidade considerável de entulhos e 

galhos secos, amontoados em algumas regiões da praça, mesmo contendo 

uma placa pedindo para não depositar lixo na praça. A praça encontra-se em 

ótimo estado, proporcionando aos frequentadores diversos espaços e 

situações para desenvolver atividades físicas ou desfrutar do lazer. 

 

 

Figura 58 - Localização da Praça do Raul. Fonte: Google Maps
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Figura 59 - Sinalização do trânsito 
 

 

Figura 60 - Calçada e área verde da praça 

 

 

Figura 61 - Faixa de segurança 

 

Figura 62 - Pracinha 

 

 

Figura 63 - Churrasqueiras 

 

Figura 64 - Quadra de vôlei de areia 
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Figura 65 - Estabelecimento 

 

Figura 66 - Cancha de bocha 2

 

Figura 67 - Cancha de bocha 1 

 

Figura 68 - Quadra de futebol de areia 

 

Figura 69 - Banco e lixeira 

 

Figura 70 - Área verde 
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Figura 71 - Placa de aviso 

 

Figura 72 - Descarte de galhos 
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Ficha das Áreas Públicas 

 

Nome local: Praça Luiz Bassani    Data: 02/05/2014 

Horário: 16h e 30 min     Nota Geral: 4 - bom 

Aspectos: 

a) acesso da população aos espaços de lazer (velocidade e intensidade 

dos veículos, faixas de segurança, condições de passeios, calçamento, 

etc). 

(1) muito ruim (2) ruim (3) razoável (4) bom (5) muito bom 

A praça encontra-se muito bem localizada, no centro da cidade. A área é 

cercada por 04 ruas bem pavimentadas, além de um calçamento de boa 

qualidade com rampas em todas as esquinas; 03 faixas de segurança facilitam 

o acesso a praça, onde é perceptível uma intensidade moderada de veículos 

em volta. A praça contém muitos lugares para estacionamento, pois na Avenida 

Beira-Mar encontram-se muitas vagas para estacionar. 

b) estética (áreas verdes, luminosidade, manutenção, conservação dos 

espaços, etc). 

(1) muito ruim (2) ruim (3) razoável (4) bom (5) muito bom 

O espaço físico da praça não é muito grande, no entanto, muito bem cuidado e 

distribuído com relação às áreas verdes e área aberta com gramado. Existem 

dois locais na praça mais concentrados com árvores e, outros dois locais, com 

gramado livre. Foram constatados apenas dois postes de luz (um mais central, 

contento 03 lâmpadas e outro menor e mais próximo da quadra de vôlei), a 

qual, aparentemente, fica devendo na questão da luminosidade. 

A praça é muito bem conservada, com gramado cortado, limpeza impecável, 

árvores podadas e bem cuidadas; tanto a quadra de vôlei e a quadra de futebol 

de areia também se encontram em bom estado, onde ambas são cercadas 

para evitar a saída da bola do local. Lixeiras são muito bem distribuídas pela 

praça, todas com sacos de lixo e bem espaçosas para comportar o lixo. 

Esteticamente a praça mostra-se em ótimo estado, contendo um bom número 

de bancos para os frequentadores, além de uma pracinha para as crianças 

contendo uma casinha, balanços, gangorras e uma praça de equilíbrio (tudo 

pintada e em bom estado) e um local reservado para musculação, com poucos 

aparelhos de barras de ferro. 

c) preocupações com segurança (estatística de ocorrências policiais, 

policiamento). 
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(1) muito ruim (2) ruim (3) razoável (4) bom (5) muito bom 

Apenas por informações da proprietária do estabelecimento, demonstrou ser 

um local sem policiamento. Até no momento da observação, não foi percebido 

policiamento algum pela região. 

d) manutenção dos prédios, equipamentos esportivos e de lazer 

(aparelhos e equipamentos para as práticas de atividade física, esporte e 

lazer). 

(1) muito ruim (2) ruim (3) razoável (4) bom (5) muito bom 

A manutenção dos equipamentos da praça é considerada boa, com pintura em 

dia da pracinha, a quadra de vôlei demarcada, com rede e cercada, assim 

como a quadra de futebol de areia, onde é totalmente cercada (inclusive com 

uma rede protetora na parte de cima), apenas não contendo rede nas goleiras. 

A cancha de bocha devidamente pintada e em boas condições; a parte 

reservada para exercícios com barra também está em boa conservação, 

apenas com a ressalva que poderiam ter outros aparelhos – não só barras de 

ferro – para proporcionar uma gama maior de exercícios aos usuários. 

Descrição do local: 

A Praça Luiz Bassani tem seus limites ao leste pela Av. Beira-Mar, ao norte 

pela Rua Araribóia, ao oeste pela Rua Guaraci e ao sul pela Rua Araribóia, 

estando localizada na região central da cidade de Capão da Canoa/RS. Há 

muitos edifícios ao redor da praça, tornando-a um ótimo local para encontrar 

moradores da localidade; a praça é mantida por uma associação dos 

moradores da localidade, tendo um zelador responsável pela manutenção da 

limpeza, cuidados com as quadras e o gramado da praça. No momento da 

observação, foi possível perceber uma circulação considerável de pessoas pela 

praça, onde alguns traziam seus filhos para brincar na praça, outros se reuniam 

com suas cadeiras para conversar e tomar chimarrão em seus grupos; como o 

dia estava ensolarado e com uma temperatura amena, penso que tenha 

colaborado com esse bom movimento. No local existem dois estabelecimentos 

(estabelecimento de crepe e de picolé/sucos), além de um espaço onde fica o 

zelador da praça, com todos os materiais e utensílios para a manutenção do 

espaço. 

A inexistência de bebedouros e de banheiro preocupa na praça; por ser um 

local onde a prática de exercício físico é frequente, se torna essencial haver um 

local para as pessoas poderem se hidratar, além da necessidade básica para 

usar o banheiro. 

Tive a oportunidade de conversar com a dona do estabelecimento da praça, 

dona Irma, que colocou alguns pontos e pensamentos dela com relação à 

praça; segundo a senhora, a prefeitura não participa para o desenvolvimento 
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da praça, sem incentivo para eventos no local, além da insegurança que cerca 

a área da praça. O curioso é que, na noite anterior da observação, o 

estabelecimento havia sofrido uma tentativa de arrombamento, onde a janela 

havia sido quebrada. 

  

 

Figura 73 - Localização da Praça Luiz Bassani. Fonte: Google Maps

 

 

 

Figura 74 - Estabelecimento1 

 

 

 

 

Figura 75 - Estabelecimento 2 
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Figura 78 - Casa do zelador 

 

Figura 79 - Busto Luiz Bassani 

 

Figura 80 - Faixa de segurança 

 

 

Figura 81 - Calçada

 

 

 

Figura 77 - Lixeira Figura 76 - Estacionamento 
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Figura 82 - Faixa de segurança 

 

Figura 84 - Quadra de futebol 

 

Figura 85 - Quadra de Vôlei 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 86 - Rampa de acesso 

 

Figura 87 - Iluminação 

Figura 83 - Cancha de bocha 
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Figura 88 - Espaço Fitness 

 

Figura 89 - Área verde 

 

 

Figura 90 - Pracinha 
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Ficha das Áreas Públicas 

 

Nome local: Praça São Jorge   Data: 17/05/2014 

Horário: 11h e 10 min    Nota Geral: 1 – muito ruim 

Aspectos: 

a) acesso da população aos espaços de lazer (velocidade e intensidade 

dos veículos, faixas de segurança, condições de passeios, calçamento, 

etc). 

(1) muito ruim (2) ruim(3) razoável (4) bom (5) muito bom 

A praça encontra-se no bairro São Jorge, região oeste de Capão da Canoa, 

cerca de 2 km do centro da cidade. As 04 ruas em volta da praça estão em 

boas condições de pavimentação; devido o alto fluxo de carros, existem 02 

lombadas para diminuir a velocidade dos veículos e 02 faixas de segurança 

ligando a praça. As condições das calçadas do local apresentam vegetação 

entre os blocos da calçada, dificultando o deslocamento na mesma, além de 

não haver rampas de acesso. Não há muitos lugares para estacionamento, 

devido as ruas serem estreitas. 

 

b) estética (áreas verdes, luminosidade, manutenção, conservação dos 

espaços, etc). 

(1) muito ruim (2) ruim (3) razoável (4) bom (5) muito bom 

A praça apresenta péssimos aspectos estéticos; não há qualquer área verde no 

local, com árvores, plantas ou espaço para sentar embaixo de alguma sombra, 

o pouco espaço coberto por gramado aparentava um estado razoável. Não há 

qualquer poste de luz no local, apenas postes nas vias públicas que auxiliam 

na iluminação; é possível perceber que não há manutenção dos locais por 

parte do poder público, além da péssima conservação dos espaços. Existem 03 

espaços no local, 01 campo de futebol, 01 quadra poliesportiva e uma pista de 

skate. Em todas encontram problemas de estrutura e conservação.  

c) preocupações com segurança (estatística de ocorrências policiais, 

policiamento). 

(1) muito ruim (2) ruim (3) razoável (4) bom (5) muito bom 

Não foi percebido qualquer movimento de viatura ou policiamento no local 

durante a observação. 
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d) manutenção dos prédios, equipamentos esportivos e de lazer 

(aparelhos e equipamentos para as práticas de atividade física, esporte e 

lazer). 

(1) muito ruim (2) ruim (3) razoável (4) bom (5) muito bom 

O local disponibiliza para a população 03 áreas para a prática de atividade 

física, são eles com suas características: 01 campo de futebol - gramado em 

péssimas condições, não havendo goleiras, bancos, vestiários, nem 

demarcação do campo, sendo cercado por uma tela. 01 quadra poliesportiva – 

não há goleiras, nem suporte para rede de vôlei, apenas uma cesta para a 

prática do basquete, demarcação da quadra encontra-se apagada, assim com 

a o restante da pintura, o local é cercado por uma tela; a qualidade do piso 

aparenta ser boa, no entanto, a volta da quadra foi possível observar que há 

britas e pedras soltas, tornando perigo a prática de atividade no local. 01 pista 

de skate – estruturalmente a pista apresenta deterioração, além das diversas 

pichações observadas nos aparelhos; não há proteção alguma em volta da 

pista, tornando muito perigoso devido a proximidade com as 02 vias que 

passam próximo da praça. Não há bebedouro ou banheiro no local. 

 

Descrição do local: 

A Praça São Jorge está situada no Bairro São Jorge, zona oeste de Capão da 

Canoa. O local apresenta uma maior vulnerabilidade social, não sendo muito 

afastado do centro do município. O que pode ser percebido no local, é o total 

descaso com as estruturas que a praça apresenta, havendo muitas pichações, 

sujeira, insegurança, entre outros fatores que afastam as pessoas de ir até o 

local e utilizar com um espaço para atividade física. O momento da observação 

apresentava um tempo bom, com temperatura em torno dos 21 Cº, 

presenciando um grupo de meninos utilizando o espaço da pista de skate. 

Tive a oportunidade de realizar uma conversa informal com o grupo de 

meninos que estavam andando de skate no local, segundo a opinião deles, a 

praça foi mal planejada, fazendo menção a estrutura da pista de skate; a sua 

proximidade com as duas vias dificulta o acesso e a utilização da praça, devido 

a insegurança com relação ao trânsito. Não tem condições de frequentá-la a 

noite, pela falta de iluminação e insegurança e, com relação as quadras, como 

não há goleira em nenhuma das duas, e apenas uma cesta (feita por 

moradores) na quadra, além do suporte para o vôlei, é praticamente nulo as 

chances de desenvolver alguma atividade física. 

A falta de banheiros e de locais para hidratação também são algo preocupante 

em relação ao local, não havendo estabelecimento comercial próximo do 
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espaço público, além da parte estética ter caído totalmente em esquecimento. 

Todos os fatores constatados na observação só mostram o porquê do local 

estar esquecido pelos moradores e suas estruturas inutilizadas, repelindo a 

população da área. 

 

 

Figura 91 - Localização e extensão da Praça São Jorge 

 

Figura 92 - Lombada de desaceleração 

 

 

Figura 93 - Quadra de Futebol
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Figura 94 - Quadra de Futebol 

 

Figura 95 - Quadra de Basquete 

 

Figura 96 - Pista de Skate 

 

Figura 97 - Pista de skate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


