




“Tê-la  como bem  público e patrimônio da 

cidade, é guardar para nós e as gerações 

futuras, o deleite de suas sombras, o 

santuário de momentos felizes, a beleza 

de seu desenho e a nostalgia do seu 

passado de glória e de saudades” 
                                              

                   Vilfredo Tuani Ferreira 



A melhor forma de se manter um local 

revitalizado em condições de plena 

preservação é fazendo com que ele seja 

utilizado novamente, dificultando assim, 

a degradação pelo mau uso ou pela 
substituição.  



Resgate arquitetônico e histórico das estruturas urbanas por 

meio de uma proposta de revitalização, demonstrando a sua 

importância para a evolução da cidade de Varginha 

Resgatar, através da revitalização deste espaço, a integração 

cidadão – cidade; 

Resgate da memória, da singularidade da praça e aplicação 

no projeto; 

Melhorar o relacionamento do cidadão com a cidade e 

consequentemente criar uma relação de zelo e preservação 

do espaço público; 
  
 
 



Revitalização das áreas focando o pedestre; 

Análise e respeito à “vocação natural” do local da intervenção. 

Restabelecer padrões de segurança, acessibilidade e conforto 

visual; 

Garantir a coexistência de espaços de circulação, lazer, 

comércio, encontro. 

Revitalizar a Praça Dom Pedro II para que se torne ambiente 

de convivência entre os moradores, cartão postal da cidade e 

também promover consciência sobre educação ambiental.  
  
 
 



A antiga Praça do Pretório, surgiu em 1910 e era utilizada 

como um dos  passos da Via Sacra. Passou por 

remodelação por volta de 1915, onde foram construídos:  

jardins, coreto e um lago artificial onde apareceram vários 

sapos, dando origem ao carinhoso nome de Jardim do Sapo, 

que perdura até hoje. 

Desde o início de sua história, a praça foi palco de  bandas, 

quermesses, namoros e demorados passeios perpetuando o 

ritual da tranquilidade e do descanso. 

Passou por reformas em 1978 e 2000. 

. 

 



O coreto, embora não original, também ajuda a compor 

esse recanto e em diversas ocasiões, recebeu os 

seresteiros da cidade.  

Os imóveis do entorno não interferem na ambiência da                  

praça, pelo contrário, com exceção de um edifício de 

apartamentos, a grande maioria dos imóveis foi construída 

até a década de 1960, mantendo o mesmo gabarito e 

escala, o que valoriza ainda mais este patrimônio. 

Tombada em 03/03/2000 pelo CODEPAC. 

 

 





Antigo Jardim Municipal 1914 



Grupo de moças  em frente ao coreto 1920 



A Praça Dom Pedro II em dois tempos 



 

 

Praça Dom Pedro II em 1927 



 

 
 Praça de estilo eclético inspirada nos jardins franceses dos 

séculos XVI e XVII, onde prevalece a geometria, a simetria e 

a construção de perspectivas monumentais com a utilização 

de planos ortogonais, caminhos em cruz, passeios 

perimetrais, estar central com ponto focal e espaços 

espelhados.  

 Jardins criados com formas simétricas, sempre em torno de 

um elemento principal, neste caso, o coreto. 

             
 



 

 





 Falta de uniformidade / identidade; 

 Falta de sinalização e mobiliário urbano adequado; 

 Espaço de grande circulação de pedestres e veículos; 

 A iluminação está danificada em alguns pontos e é 

ineficiente em atingir todo o perímetro, tornando o local 

escuro e diminuindo a segurança.  

 Os bancos estão, em sua maioria, danificados, sem 

encosto ou assento, proporcionando desconforto e risco 

aos usuários. A única lixeira não suporta todo o volume de 

lixo produzido na praça.  



 O coreto tem peças como guarda-corpo e janelas 

enferrujadas; a escada  tornou-se inacessível devido aos 

degraus com alto espelho e pequeno piso. 

 Vandalismo 

 Falta de consciência ambiental por parte da população, 

depositando lixo num espaço dedicado à cultura, lazer, 

arte, etc;  
 











Revitalização da praça; 

Adaptação, padronização e recuperação de 

calçamentos, para garantir acessibilidade não 

só a deficientes físicos como toda a população 

e uniformidade à área; 

Reformulação do sistema de iluminação pública 

e sinalização; 
 
 



O processo de revitalização deverá seguir alguns critérios 

políticos, funcionais, sociais e ambientais, visando uma 

intervenção que proporcione nova vitalidade ao local.  

 

Humanização dos espaços coletivos produzidos; 

Valorização dos marcos simbólicos e históricos existentes; 

Incremento dos usos de lazer; 

Preocupação com aspectos ecológicos  



As características históricas do local deverão ser mantidas, 

por meio da manutenção do traçado original e das 

atividades e usos anteriores, cabendo apenas a alteração 

estética dos materiais utilizados como revestimento. 

Observa-se que na praça em questão, existe um coreto que 

será restaurado e o piso existente, é o original, será 

substituído devido ao mal estado de conservação, tornando-

se inadequado ao pedestre.  



A Praça Dom Pedro II, publicamente conhecida como 

Jardim do Sapo, será concebida em acordo com o conceito 

contemporâneo de revitalização. Contando com um projeto 

arquitetônico e paisagístico ecologicamente adequado, 

sendo assim, a revitalização desta praça reitera a 

importância da reciclagem não apenas de materiais, mas 

também de espaços. Um local degradado pelo mau uso 

pode tornar-se um espaço público de lazer e de reflexão 

sobre questões ambientais e grandes problemas urbanos. 

 



 adaptação, padronização e recuperação de calçamentos, 

para garantir acessibilidade e uniformidade à área;  

 revitalização de toda a área da praça, propondo  

revitalização de piso e da vegetação em locais 

estratégicos;  

 revitalização dos equipamentos públicos, como bancos, 

luminárias, dentre outros, e, a locação de mais lixeiras 

nos eixos de circulação. 
  
 



























MADEIRA ECOLÓGICA 

É a reutilização de qualquer tipo de plástico 

reciclável combinado com fibras vegetais 

naturais. 

 



PRINCIPAIS VANTAGENS: 

 Resistente à corrosão 

 Resistente à umidade 

 Imune à pragas 

 Não empena  

 Livre de manutenção e pintura 

 Excelente custo-benefício 

 



POSTE REPUBLICANO TRADICIONAL  

 Fabricado em alumínio fundido e 

aço carbono com altura de  3.540 

mm com  base ornamental. 

 Possui difusor  anti - vandalismo 

com aspecto leitoso. 

 Seu desenho remete a nostalgia 

de uma época em que a praças 

era m uma das poucas opções de 

lazer. 
 



Praça D. Pedro II 

A antiga Praça do 

Pretório, surgiu em 1910 

e era utilizada como um 

dos  passos da Via Sacra. 

Passou por remodelação 

por volta de 1915, onde 

foram construídos:  

jardins, coreto  e um lago 

artificial onde apareceram 

vários sapos, dando 

origem ao carinhoso 

nome de Jardim do Sapo, 

que perdura até hoje. 

Desde o início de sua 

história, a praça foi palco 

de  bandas, quermesses, 

namoros e demorados 

passeios perpetuando o 

ritual da tranquilidade e 

do descanso. 

  

TOTEM DO BEM CULTURAL 

Aço Inox 

Bem Cultural 

Histórico 

Vidro 

Temperado 



PLACA DE INAUGURAÇÃO 



PLACA EDUCATIVA 



Rosinha de Sol 

Bela Emília 



Onze Horas 

Sálvia 



Perpétua Roxa 
Cica 



Agave 

Clorofito 



Grama Esmeralda Grama Pele de Urso 



Liríope 
Planta Periquito 



Lambari Roxo 

Buxinho 



CONCRETO ESTAMPADO 



CONCRETO ESTAMPADO 

A técnica de pavimentação em concreto estampado 

nada mais é do que um sistema de impressão, que 

reproduz um desenho no piso e lhe confere maior 

resistência à abrasão e ao atrito. Incorpora beleza, 

durabilidade, facilidade de manutenção e custos baixos. 



PRINCIPAIS VANTAGENS 

Superfície antiderrapante: o concreto proporciona 

segurança aos pedestres, mesmo em condições de 

piso molhado. 

Conforto térmico: a utilização de concreto com 

pigmentação clara proporciona menor absorção de 

calor, melhorando o conforto térmico das calçadas. 

Liberação ao tráfego: de 24 h para tráfego leve de 

pedestres a 48 h para tráfego de veículos leves. 

 



PRINCIPAIS VANTAGENS 

Resistência e durabilidade: a elevada resistência do 

concreto confere grande durabilidade à calçada. 

Produto ecológico: os produtos à base de cimento 

podem ser totalmente reciclados e reutilizados na 

produção de novos materiais.  

Diversidade de cores e texturas: o concreto 

estampado moldado in loco pode ser fabricado com 

uma ampla variedade de cores e texturas. 

 



PADRÕES UTILIZADOS NO PROJETO 





“ Revitalizada, a Praça Dom Pedro II, acima de tudo, 

reafirma a importância do convívio: entre o passado 

e o presente, entre o urbano e o natural, entre todas 

as linguagens e entre todos nós.” 

 

Francisco Graça de Moura  
  
 

Diretor Superintendente da Fundação Cultural 
 



ARQUITETURA: Danielle Guimarães 

PAISAGISMO: Danielle Guimarães 

EQUIPE:  Comissão de Assessoria e 

Velamento do Patrimônio Cultural de 

Varginha - COPAC 

 



 Prefeito Municipal de Varginha 

Dr. Antônio Silva 

 

Secretário Municipal de Obras 

Sr. Edson Gabriel Pereira 

 

Fundação Cultural de Varginha 

 

Conselho Deliberativo do Patrimônio Cultural de Varginha 

 

A todos os moradores do entorno da praça que fazem parte 

dessa história. 




